
-— SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALVALADE,
REALIZADA NO DIA TREZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE —-———
.--.—„—————..-—.- ATA NUMERO DEZASSETE ———————————
..-.„————..-....—.....--.-. (Mandato 2017-202 l) ——————————————
—— Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte reuniu, em sistema de
videoconferência e de acordo com a Lei número l-A/2020 de dezanove de março de
2020, na redação atual, a Assembleia de Freguesia de Alvalade, sob a presidência do
seu Presidente efetivo, Luís Filipe Nunes Coimbra Nazaré, coadjuvado por Joana
Vanessa Henriques Medeiro, Segunda Secretária. ————————————————
-— Assinaram a "Lista de Presenças", para além dos mencionados, os seguintes
Membros: ————————————————————————————————
—— Do Partido Socialista (PS): - Rosa Maria Gomes Lourenço, Igor Boal Roçadas,
António Diogo Carvalho Gongo de Carvalheda, Rita Alexandra Delgado Branco dos
Santos Teixeira, Mário Rui Peixoto dos Reis Costa e Ana Luísa Flores de Moura e
Regedor.-———————————————————————————————
—— Do Partido Social-Democrata (PSD): - José Luís Rezende Moreira da Silva,
Alexandre Fernando Martins Reboredo Seara e Maria Regina Costa Moreira Lagoa
Araújo Santos.———————-——————————————————————
—— Do Centro Democrático Social-Partído Popular (CDS-PP): Ana Rita Gagean de
Sousa Guerra Costenla, Teresa Alexandra Campos Aguiar Gameiro, Helder Fernando
Simões dos Santos e Francisco André Coelho Ramos. ——————————————
—— Da Coligação Democrática Unitária (CDU): - Ana Cristina Nunes Gouveia e
Aquino José Mário de Noronha. ———————————————————————
-— Do Bloco de Esquerda (BE): Afonso Maria da Silva Moreira. ————————
—— Faltaram à reunião os seguintes Membros: ————————————————
—— André Manuel Rabaça Bernardo, que justificou a sua ausência e foi substituído por
Ana Regedor. ——————————————————————————————
—— Catarina Maria Martins Vaz Ferreira e Silva, que justificou a sua ausência e foi
substituída por Maria Regina Santos. —————————————————————
-— António Manuel Pimenta Proa, que justificou a sua ausência e não foi substituído. -
—— Francisco Maria Rosa Fialho Camacho, que justificou a sua ausência e foi
substituído por Teresa Gameiro; ———————————————————————
-— Abel Manuel de Matos Alves dos Santos, que justificou a sua ausência e foi
substituído por Helder dos Santos. ——————————————————————
—— José Lima Andrade dos Santas Correia, que justificou a sua ausência e foi
substituído por Francisco Ramos. ———————————————————————
-— As vinte e uma horas e cinco minutos, constatada a existência de quorum, o
Senhor Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião. ——————————
—.„„—.„.-—— PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ————————
—— (Não houve inscrições do público) ————————————————————
—.————.--.„ PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ————————

— DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA   16 ————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver intervenções,
submeteu à votação a Ata n° 16, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por
unanimidade dos Membros presentes na respetiva reunião. ————————————
—— Membro Ana Gouveia (CDU) apresentou o seguinte documento: ———————
——————————————— Moção——————————————————
"—— Salvaguardar o funcionamento das escolas, garantindo a segurança e proteção
da saúde dos estudantes, dos professores e todos os profissionais da educação————
—— Considerando que: ——————————————————————————
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—— Após um longo período de tempo, com as escolas ejardins-de-infância encerrados
para esmagadora maioria dos alunos, o regresso ao ensino presencial, essencial no
processo de ensino/aprendizagem e na socialização de crianças e jovens que não é
substituível por experiências à distância, sobretudo em níveis de ensino em que as
crianças e jovens não detêm ainda a maturidade e experiência suficiente para um
contexto de ensino que exige uma outra disciplina e capacidade de organização. ———
—— O regresso ao ensino presencial exige a adoção de medidas rigorosas que
garantam todas as normas de segurança para proteger a saúde dos estudantes, dos
professores e todos os profissionais da educação. ————————————————
—— O regresso ao ensino presencial é a garantia de que nenhum aluno ficará
condicionado no acompanhamento da matéria lecionada, ao contrário do que
aconteceu com uma percentagem muito significativa no ano letivo anterior, quer por
falta de meios tecnológicos, quer por indisponibilidade de espaço físico adaptados às
necessidades de concentração e estudo. ————————————————————
—— O caminho no imediato e no futuro passa pelo inequívoco reforço da Escola
Pública, o que implica mais investimento, mais trabalhadores, mais meios técnicos e
materials, melhor parque escolar. ——————————————————————
—— Diretores de escolas e agrupamentos, professores e outros profissionais da
educação, estudantes e famílias, têm manifestado as suas preocupações com a falta de
garantias no plano da saúde e do funcionamento das escolas, que se estendem à
carência de recursos humanos indispensáveis para o reforço pedagógico que os meses
de encerramento impuseram.————————————————————————
—— As carências hoje identificadas nas escolas, para além das que resultam do
necessário combate à epidemia com as medidas de adaptação à situação atual, são o
resultado de muitos anos de desvalorização da Escola Pública, do subfinanciamento a
que tem sido sujeita, da falta de profissionais a todos os níveis, a que se soma a
existência de trabalhadores pertencentes a grupos de risco.————————————
—— Quando os investigadores apontam como medida prioritária a redução dos
contactos entre os alunos, a não utilização dos mesmos espaços, a desinfeção
sistemática das salas de aula, o controlo da utilização das máscaras, estão a pensar
numa resposta das escolas que devia passar, obrigatoriamente, pelo reforço das
Assistentes Operacionais (auxiliares de ação educativa), o que não se verifica neste
momento. ————————————————————————————————
—— De acordo com os dados do gabinete do vereador da Educação da Câmara
Municipal de Lisboa, Manuel Grilo, divulgados na comunicação social em Novembro
de 2019 e não desmentidos, faltariam precisamente 514 auxiliares nas 137 escolas
públicas do concelho, abrangendo todos os anos de escolaridade, do l.° ao 12. °——— .
—— Considerando ainda que: ———————————————————————
—— Em 17 de junho de 2019, através da proposta n° 389/2019, a Câmara Municipal de
Lisboa aprovou submeter à Assembleia Municipal de Lisboa, a transferência, em 2019,
para os órgãos do Município de Lisboa, (...) das competências previstas no Decreto-lei
n." 21/2019, de 30 de janeiro, no domínio da Educação (...). ———————————
—— Tais competências, tal como identificado na proposta, foram enumeradas através
do Decreto-Lei n." 21/2019, de 30 de janeiro, e conferiam aos municípios e entidades
intermunicipais, entre outras, as competências nas vertentes de planeamento,
investimento e gestão dos recursos humanos, financeiros e património a transferir para
cadamunicípio.—————————————————————————————
—— Desde l de Setembro, de acordo com a informação prestada pelo Vice-presidente
da CML, João Paulo Saraiva, em sessão Pública de Câmara, a autarquia assumiu de
forma efetiva as competencias no domínio da educação. ——————————————
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—— São conhecidas as carências ao nível das instalações dos estabelecimentos de
ensino situados na freguesia de Alvalade, quer no que respeita às escolas de 1° ciclo
como também do 2° e 3° ciclo, tendo a Assembleia de Freguesia aprovado as moções
apresentadas pêlos eleitos do PCP, a l de abril de 2019 - "Obras de Beneficiação nas
Escolas do Primeiro Ciclo de Alvalade" e a 11 de outubro de 2019 - "Pela
requalificação das EB2/3 Almirante Gago Coutinho e Eugênio dos Santos". —————
—— No que respeita às Assistentes Operacionais, a assembleia de Freguesia aprovou a
moção apresentada pêlos eleitos do PCP a 11 de outubro de 2019 - "Pelo reforço
imediato de todos os auxiliares de ação educativa e assistentes administrativos
necessários ao regular funcionamento da Escola Pública ". ————————————
—— Acresce, com a publicação da Portaria n. ° 245-A/2020, foi alterado o rácio dos
assistentes operacionais para as escolas, agravando ainda mais, no imediato, o défice
de assistentes operacionais presentes nas escolas. ———————————————
—— São problemas transversais às várias escolas, embora com incidências diferentes,
mas que condicionam a organização e utilização dos espaços escolares, a organização
dos horários, acompanhamento das entradas e saídas das escolas, a higienizaçâo dos
espaços.————————————————————————————————
—— Assim, os eleitos do PCP, propõem que a Assembleia de Freguesia de Alvalade, na
sua reunião de 13/11/2020, delibere instar a CML: ———————————————
—— l. A resolução urgente da adequada substituição do pessoal não docente em falta
nas escolas de Alvalade, em particular das assistentes operacionais, indispensáveis ao
bom funcionamento das escolas. ———————————————————————
—— 2. A concretização das obras de requalificação geral da EB2/3 Almirante Gago
Coutinho e Eugênio dos Santos e EB l Santo António. ——————————————
—— 3. A conclusão das obras em curso na EB l Teixeira Pascoais, dentro dos prazos
estabelecidos e minimizar os constrangimentos no que respeita ao funcionamento da
escola, garantindo todas as condições da escola provisória e dos espaços exteriores. —
—— 4. Enviar esta moção para as seguintes entidades: —————————————
—— a. Presidente da CML e Vereadores dos vários partidos eleitos na CML; ————
—— b. Presidente daAML e Deputados Municipais dos vários partidos eleitos naAML;
—— c. Direçâo dos Agrupamentos de escolas de Alvalade, Rainha Dona Leonor e
Vergüio Ferreira; ————————————————————————————
—— d. Coordenação das respetivas escolas situadas na área geográfica da Freguesia
deAlvalade;———————————————————————————————
—— e. Associações de Pais das respetívas escolas situadas na área geográfica da
Freguesiade Alvalade;——————————————————————————
—— Os eleitos do PCP na Assembleia de Freguesia de Alvalade——————————
—— IVIembro José Moreira da Silva (PSD) disse que havia duas moções do PCP e que
o PSD não as votaria da mesma forma, por razões que já evocara variadíssimas vezes e
por isso não alterava a forma de atuar.—————————————————————
—— A primeira moção não seria para a Assembleia de Freguesia, era eventualmente
para a Assembleia da República. Não queria dizer que não estivesse de acordo com
algumas das questões que nela constavam, mas tinha alguma divergência doutrinal
relativamente à escola pública no sentido de que era muito útil, com um papel muito
importante a desempenhar na sociedade portuguesa, mas sem afastar a escola privada e
a escola social. No entanto, isso não era para ali e por isso iria abster nessa votação.——
—— Na segunda moção do PCP, já relativa à Assembleia de Freguesia de Alvalade,
estava totalmente de acordo e iria votar a favor. —————————————————
-— Membro Francisco Ramos (CDS-PP) disse que também queria dar nota da
posição do CDS quanto às duas moções. Dado o seu teor e a defesa que fazia da
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instituição escola pública, do que significava para a Freguesia e para os seus fregueses,
iriam votar a favor. ————————————————————————————
—— Queriam dar nota com esse reforço para que menos situações ocorressem como
acontecera num passado muito recente na Teixeira de Pascoais, como o CDS também já
tinha feito notar. Para que a vida do corpo docente, do corpo estudantil e dos
funcionários, mas também das entidades terceiras afetadas como pais e encarregados de
educação, que não fosse afetada com essas temáticas. Para que no futuro houvesse uma
resolução do agrado de todos. ————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Moção "Salvaguardar o funcionamento das escolas,
garantindo a segurança e proteção da saúde dos estudantes, dos professores e todos
os profissionais da educação", apresentada pela CDU, tendo a Assembleia deliberado
aprovar, por maioria, com 15 votos a favor (PS, CDS-PP, CDU e BE) e 3 abstenções

—— Continuando, recordou que já uma vez tinha solicitado aos grupos da Assembleia
de Freguesia, na medida em que os textos das moções por vezes eram muito extensos e
também porque circularam em devido tempo, constavam do site da Freguesia, que na
medida do possível se pudesse fazer uma síntese para evitar a leitura completa de um
texto já do conhecimento de todos.——————————————————————
—— Voltava a fazer esse apelo à capacidade de síntese. ——————————————
—— Membro Ana Gouveia (CDU) apresentou o seguinte documento: ———————
———————————————— Moção——————————————————
"—— Garantir a contratação dos professores em falta, indispensáveis ao bom
funcionamento das escolas e ao aproveitamento e sucesso dos alunos————————
—— Decorrido mais de um mês após a abertura do novo ano letivo, importa refletir
sobre as condições em que se está a processar o início das aulas e sobretudo sobre as
medidas que foram tomadas no sentido de manter a normalidade no seu funcionamento.
—— O ensino presencial tem uma centralidade e uma importância no processo de
ensino-aprendizagem que não é substituível por experiências à distância, opinião
sustentada na consideração de que o papel dos professores na sala de aula, é
imprescindível no acompanhamento dos alunos. ————————————————
—— O funcionamento regular das escolas é uma questão essencial para garantir
condições de aproveitamento escolar, para as crianças e os jovens. ————————
—— A situação de pandemia, com o ensino à distância, nem sempre nas condições
adequadas, levou a que em parte do ano letivo anterior muitos alunos tivessem ficado
prejudicados no seu percurso escolar. ————————————————————
—— O Governo teve o tempo suficiente para organizar a abertura do ano letivo,
através de um diálogo permanente com os vários agentes educativos, ouvindo
preocupações e propostas daqueles que todos os dias estão nas escolas e melhor que
ninguém conhecem as insuficiências e debilidades existentes. ———————————
—— O ano letivo, com as escolas a funcionar, está marcado por diversos
condicionalismos, nomeadamente a carência de recursos humanos em muito delas, em
especial a falta de professores em diversas disciplinas. De novo, este quadro acarreta
perturbações nas situações de aprendizagem, as quais levarão a atrasos irremediáveis
no percurso escolar dos alunos. ———————————————————————
—— São vários os relatos, que dão conta da falta de professores em vários
estabelecimentos de ensino em diferentes agrupamentos de escolas de Lisboa,
inclusivamente em algumas escolas da Freguesia de Alvalade, onde centenas de
crianças não estão a ter aulas. Estão por contratar vários professores em falta, não
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apenas para suprir as falhas como para recuperar défices criados com o ensino à
distância no ano letivo anterior. ———————————————————————
—— Depois de um final de ano escolar atípico, resultante da pandemia, o governo
anunciou a colocação antecipada dos professores, definindo com prioridade para os
primeiros meses a recuperação e revisão da matéria do final do ano letivo, situação
que fica comprometida com a ausência de professores em diferentes áreas, tais como o
Português, Inglês, Historia, Geografia ou Tecnologia de Informação e comunicação. —
——A falta de pessoal docente decorre da política de desvalorização dos trabalhadores
da Administração Pública, designadamente dos professores, faz-se sentir os seus efeitos
nefastos na escola pública em geral e na vida e na atividade profissional dos
professores em particular. —————————————————————————
—— A valorização profissional dos professores e educadores, garantindo os seus
direitos e reforçando as suas condições de trabalho é condição para a valorização da
Escola Pública.—————————————————————————————
—— Assim, os eleitos do PCP, propõem que a Assembleia de Freguesia de Alvalade, na
sua reunião de 13/11/2020, delibere: —————————————————————
—— l - Instar o governo, e em particular o Ministério da Educação, à resolução
urgente da adequada substituição dos professores em falta, indispensáveis ao bom
funcionamento das escolas e ao aproveitamento e sucesso dos alunos, o que desde logo
não se pode desligar da necessidade de valorizar as carreiras e condições de trabalho
dos professores. —————————————————————————————
—— 2 - Enviar esta moção para as seguintes entidades: —————————————
—— a) Ministro da Educação ————————————————————————
—— b) Presidente da CML e Vereadores dos vários partidos eleitos na CML;————
—— c) Presidente daAML e Deputados Municipais dos vários partidos eleitos naAML;
—— d) Direção dos Agrupamentos de escolas de Alvalade Rainha D. Leonor e Vergílio
Ferreira————————————————————————————————
—— e) Coordenação das respetivas escolas situadas na área geográfica da Freguesia
de Alvalade;———————————————————————————————
—— f) Associações de Pais das respetivas escolas situadas na área geográfica da
Freguesiade Alvalade;——————————————————————————
—— Os eleitos do PCP na Assembleia de Freguesia de Alvalade——————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que o Executivo não tinha nada para obstar a
essa moção. No entanto, do ponto de vista do que representava para as necessidades do
território, era algo que a Junta acompanhava e como poderiam ver mais à frente, nas
Grandes Opções, o Executivo comprometia-se a junto da Câmara continuar a pugnar
pela conclusão célere das obras na Teixeira de Pascoais e avançar para a requalificação
prevista para a Escola de Santo António, assim como para a Gago Coutinho e a Eugênio
dos Santos, que tinham nalguns casos situações graves e que precisavam que as obras
pudessem avançar. ————————————————————————————
-— Era algo que do ponto de vista também político e estratégico o Executivo
acompanhava, olhava como necessidade e nalguns casos alguma urgência. ——————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Moção "Garantir a contratação dos professores em falta,
indispensáveis ao bom funcionamento das escolas e ao aproveitamento e sucesso
dos alunos", apresentada pela CDU, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por
unanimidade. ——————————————————————————————
—— Continuando, disse que tinham entrado dois votos de pesar pelo falecimento de
Gonçalo Ribeiro Telles, um apresentado pelo PS e outro apresentado pelo CDS-PP e
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que eram de teor idêntico, onde se fazia um historial daquilo que foi a vida e o
contributo de Gonçalo Ribeiro Telles. ————————————————————
-— Perguntou se os dois grupos não queriam fundir os votos de pesar, porque seria um
pouco estranho apreciarem e votarem, possivelmente aprovarem-se, dois votos iguais. —
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que os votos não eram exatamente
iguais, referiam algum facto da vida de Ribeiro Telles diferente. Se houvesse
disponibilidade por parte do PS para encontrar uma redação comum e que incluísse
ambas as visões, claro que o fariam. —————————————————————
—— Membro Diogo Carvalheda (PS) disse que podiam fazer uma redação comum
mas não sabia como de momento, talvez trabalhar depois. Não iam estar a perder tempo

—— O Senhor Presidente da Assembleia confirmou que não iam perder esse tempo
desnecessariamente. Porventura a melhor forma seria um pouco heterodoxa, fazer-se a
aprovação de um voto de pesar comum, deixando a redação final a cargo dos dois
gmpos e que a pudessem completar até à elaboração da próxima ata. Se todos
estivessem de acordo seria a forma mais razoável de proceder. ——————————
—— Membro Diogo Carvalheda (PS) disse que o gmpo PS estava de acordo com essa
proposta.-————————————————————————————————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que o grupo do CDS também
concordava. ———————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação o Voto de Pesar "Pelo Falecimento de Gonçalo Ribeiro Telles",
tendo a Assembleia deliberado aprovar, por unanimidade. ———————————
—— (Neste momento a Assembleia procedeu a um minuto de silêncio) ———————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) apresentou o seguinte documento:———
—————————————— Voto de Saudação——————————————
"-——„„-„„„„—„——„ AO 25 de Novembro de 1975————————————
—— Comemorar o 45° aniversário do 25 de Novembro de 1975, data em que terminou
o período do PREC (Processo Revolucionário em Curso) é recordar quando uma
minoria, de génese totalitária, tentou condicionar a maioria do povo português que
ambicionava e lutava por uma democracia pluralista, prometida em 25 de Abril de

—— 25 de Abril e 25 de Novembro têm, portanto, na sua origem o mesmo anseio: a
implantação e a defesa da Democracia e da Liberdade pelo que se observa, sem
surpresa, a existência de protagonistas comuns nestas duas datas históricas. —————
—— E se o 25 de Abril representou o início de uma caminhada na construção de uma
verdadeira Democracia, a verdade é que esse objetivo chegou a estar em risco e os
meses que se lhe seguiram foram marcados por tentativas de o aniquilar. ——————
—— Para tal o 25 Novembro de 1975 foi fundamental pois marcou definitivamente o
fim da transição revolucionária, a instauração da Democracia em Portugal e a
demonstração da vontade inequívoca da maturidade do Povo Português em seguir um
caminho diferente na senda da democracia que nos conduziu a novos destinos, como foi
a sua integração na União Europeia. —————————————————————
—— Importa hoje salientar, que essa viragem foi um destino ganho, que permitiu que
Portugal seja um país democrático, pacífico, rico na sua multiculturalidade, aberto,
tolerante e integrado na União Europeia e no Mundo do séc. XXI. —————————
—— Homenagear e preservar a memória representa também a capacidade de superar
divisões antigas e afirmar os valores democráticos de Abril de 1974 que unem todos
aqueles que hoje, como à data, participam na construção de um Portugal livre e
soberano. ————————————————————————————————
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—— Nesse sentido, o Grupo do CDS-PP, ao abrigo da alínea d), do número 2, do
artigo 18° do Regimento da Assembleia de Freguesia de Alvalade, reunida em sessão
ordinária de 13 de Novembro de 2020, delibera: ————————————————
—— Manifestar o seu agradecimento a todos os que ousaram contrariar a deriva
totalitária, com particular ênfase ao denominado "Grupo dos Nove", ao coordenador
operacional General Ramalho Eanes, e a todas as unidades militares da Região M.ilitar
de Lisboa que consubstanciaram a derrota da mesma, com destaque para os Comandos
da Amadora. ———————————————————————————————
—— Lisboa, 11 de novembro de 2020—————————————————————
-— Pelo Grupo do CDS-PP Alvalade - Ana Rita Gagean Costenla ———————— "
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação o Voto de Saudação "Ao 25 de Novembro de 1975", apresentado
pelo CDS-PP, tendo a Assembleia deliberado rejeitar, por maioria, com 10 votos
contra (7PS, CDU e BE), 7 votos a favor (PSD e CDS-PP) e l abstenção (PS). -———
Continuando, fez a seguinte declaração de voto: ————————————————
—— "Eu tenho um princípio que creio já aqui o disse uma vez, que em relação a votos
que não se prendam direta ou indiretamente com a vida da Assembleia tenho sempre
alguma dificuldade, excetuando as datas de celebração nacionais, 25 de Abril, 1° de
Afazo, l ° de Dezembro, etc. —————————————————————————
—— Apesar de me rever na importância que a data teve para o desenvolvimento da
democracia em Portugal e de apreciar a forma como este voto de saudação está
redigido, não sendo uma efeméride consagrada, não sendo um feriado nacional, tenho
alguma dificuldade em encontrar aqui o meu espaço. ——————————————
—— Acabei de dizer o que pensava sobre a natureza deste voto, mas o motivo da minha
abstenção é este, é um motivo de coerência relativamente à lógica que eu entendo que
deve prevalecer em moções e votos desta natureza. " ———————————————
-— Membro José Moreira da Silva (PSD) fez a seguinte declaração de voto:-———
—— "Obviamente que como votamos favoravelmente os votos de louvor ao 25 de Abril
também votaríamos sempre favoravelmente o louvor ao 25 de Novembro. ——————
—— Tenho realmente muita pena que o Partido Socialista não nos tenha acompanhado
neste voto. Penso que o Doutor Mário Soares estará revolto na sua tumba neste
momento. " ————————————————————————————————
-.——„.——..—.-.--.- PERÍODO DA ORDEM PODIA ———————————
—— Ponto l - Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de
Freguesia de Alvalade, prevista na alínea e) do n.° 2 do artigo 9.° da Lei n.0
75/2013 de 12 de setembro; ————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que regra geral na Informação Escrita
colocava-se à disposição dos Membros da Assembleia de Freguesia para todos os
esclarecimentos, mas tendo em conta a situação de pandemia e como tinha sido hábito
desde a Assembleia de abril fazia um reporte sobre aquilo que tinha sido a intervenção
social e de combate à pandemia no território da Freguesia. Nesse âmbito voltava a fazer,
dando nota daquilo que era o combate à pandemia pela Junta de Freguesia. —————
-— Ao nível da intervenção junto dos fregueses já se fizeram 1450 atendimentos
sociais telefónicos, bem como presenciais, dependendo da situação da pessoa e das
contingências em vigor. Isso desde o dia 25 de maio e pressupunha encaminhamentos
para refeições, cabazes, pedidos de documentos, pedidos de apoio económico,
articulações com a PSP, com os comerciantes, com as farmácias, com os serviços de
saúde. —————————————————————————————————
-— Fizeram-se 3944 contactos para idosos no âmbito do programa "Radar", 24 novas
entrevistas junto dos comerciantes para a integração da platafonna "Radar". Essa
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plataforma era particularmente importante na maneira como conseguiam interagir
diretamente com a população idosa e foi fundamental no programa de vacinação contra
a gripe que a Junta de Freguesia desenvolveu com a Câmara no mês anterior.-————
-— Foram vacinadas 428 pessoas com mais de 65 anos, para além de algumas dezenas
de idosos que estavam a aguardar a vacinação ao domicílio por não terem podido
deslocar aos sítios. Essa vacinação foi realizada em vários lugares da Freguesia e
aproveitava o momento para agradecer ao Centro Social e Paroquial de São João de
Brito e ao Pároco, à Paróquia de Santa Joana Princesa e ao Senhor Padre Duarte Cunha,
ao Clube de Râguebi de São Miguel, ao Clube Recreativo dos Coruchéus. Eram quatro
instituições que receberam e ajudaram a vacinar essas pessoas, estando naturalmente
muito agradecidos.————————————————————————————
—— Fizeram-se cinco ações de rua no âmbito do programa "Radar" no dia 26 de agosto,
com o objetivo de atualizar dados de fregueses referenciados e uma sensibilização do
"Radar Comunitário" que abarcava os comerciantes, sobretudo no comércio mais
tradicional que tinha contacto com a população mais idosa em muitos anos, com um
privilégio para perceber e fazer o acompanhamento das pessoas em situação de solidão.
—— Foram encaminhadas 343 pessoas para comerciantes. Estavam envolvidos cerca de
quatro dezenas de comerciantes e fizeram-se encaminhamentos para as farmácias, para a

—— Distribuíram-se 26 mil kits alimentares num total de 75 famílias, correspondentes a
150 pessoas. Foram também distribuídos à parte 195 cabazes por 30 famílias,
correspondentes a 60 pessoas. ————————————————————————
—— O transporte solidário teve início em outubro, realizou seu serviço e já havia
agendamento para os próximos meses. ————————————————————
—— Do ponto de vista dos apoios económicos, foram 120 processos no âmbito do FES -
Covid 19, em que 87 já estavam finalizados com uma previsão de custos total acima dos
72 mil euros. Eram 249 pessoas apoiadas e com uma média de três pessoas por
agregado familiar, sendo que nove processos estavam em situação de conclusão e havia
bastantes que aguardavam documentos ou ficaram fora dos critérios. ————————
-— Os apoios destinaram-se sobretudo à aquisição de géneros alimentares, para
despesas relacionadas com a casa como a água, luz ou renda. ———————————
—— Havia processos apoiados no âmbito do FÉS da Junta de Freguesia de Alvalade, no
valor de 1215 euros, num total de 15 pessoas e com uma média de três pessoas por
agregado familiar. Para o mesmo tipo de despesas que não se puderam incluir no âmbito
do FES Covid 19. Ainda os processos no âmbito do fundo social de Freguesia, num
valor de 3750 euros e no total de 16 pessoas.——————————————————
—— Ao longo do combate à pandemia envolveram-se 37 voluntários com as cinco
entidades que colaboraram com a Junta de Freguesia. Para além das já referidas na
vacinação também a Refood Alvalade. Havia 17 funcionários da Junta de Freguesia de
Alvalade que, para além dos que tinham competências específicas nessa área, alguns
também se quiseram envolver para além do seu horário de trabalho a ajudar a
comunidade. ——————————————————————————————
—— Em relação ao apoio às entidades, foram distribuídas mais quatro centenas de
viseiras, cerca de 22 mil máscaras protetoras entre as entidades da comissão social de
Freguesia, os idosos identificados no programa "Radar" ou utentes das mais diversas
valências, como as farmácias. ————————————————————————
-— Foram distribuídas cerca de 7 mil máscaras comunitárias entre profissionais de
saúde, utentes de atendimento social de proximidade ou comerciantes. Distribuíram-se
também outros objetos necessários, como caixas de luvas, gel desinfetante, aos centros
sociais e paroquiais, às entidades da comissão social de Freguesia, fatos descartáveis e
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outros materiais para quem trabalhava com pessoas infetadas ou com quem precisava de
especial cuidado. —————————————————————————————
-— No âmbito da comissão social de Freguesia foram apoiadas mais de quarenta
entidades. As reuniões da comissão foram retomadas todas online durante os meses de
setembro e outubro, sendo que os planos de ação dos grupos de trabalho foram
reformulados tendo em conta o contexto atual. Foram já realizadas atividades dos
gmpos de trabalho e estava agendada uma reunião de plenário para dia 25 de novembro.
-— No âmbito da intervenção comunitária foram feitas duas ações de sensibilização no
Bairro Fonsecas e Calçada e no Bairro das Murtas. Eram territórios com algumas
especificidades e careciam de algumas respostas concretas que foram dadas.—————
—— Queria dar nota sobretudo do envolvimento da comunidade e das instituições que
faziam parte da comissão social de Freguesia. Uma resposta excecional das forças vivas
da Freguesia no combate à pandemia, para além de um grande sentido de urbanidade de
todos os fregueses e algum voluntarismo que nalguns casos devia ser elogiado, sempre
que estava em articulação com as instituições, com a Junta de Freguesia de Alvalade. —
—— As quatro paróquias que tinham competências religiosas mas também sociais no
âmbito da Freguesia, São Tomás de Aquino, Campo Grande, Santa Joana Princesa e
São João de Brito, ou os clubes como São Miguel, o Clube Recreativo dos Coruchéus, o
Fonsecas e Calçada, a Refood. Todos tinham sido exemplares no combate à pandemia. -
-— Dava essa nota que possivelmente voltaria a dar na próxima Assembleia de
Freguesia, mas que devia ser repetida porque a excelência da resposta coletiva da
comunidade era excecional e não devia deixar de ser referida. ———————————
-— IVIembro Aquino de Noronha (CDU) disse que sem querer causar qualquer tipo
de alannismo, mas acontecia em conversa com as pessoas e até nas redes sociais haver
um certo sentimento de insegurança. Falava-se em aumento de assaltos, as pessoas
idosas no pouco tempo para ir à ma tinham receio. Havia duas questões ligadas a isso.-
—— Na última Assembleia aprovaram uma moção de reforço de segurança e gostava de
saber do Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia qual o andamento que foi dado
a essa moção e qual a resposta dada pelas pessoas a quem foi enviada. ———————
—— Outra questão que tinha a ver com o sentimento de segurança das pessoas era a
iluminação pública. A Câmara Municipal de Lisboa levava muito tempo para substituir
as lâmpadas fundidas. Tinha o caso da Rua Marquesa da Aloma e Rua José Duro, um
passadiço interior em que faltava uma lâmpada. Deixando aquilo às escuras, os donos
dos animais de estimação que não tinham o cuidado de remover os dejetos eram outra
questão. Para além da insegurança existia esse problema de levarem presentes
indesejados para dentro das casas.——————————————————————
—— Tinha feito um pedido à CML mais de um mês antes para substituir as lâmpadas e
até ao momento nada feito. Uma pessoa da sua vizinhança telefonou para a Junta,
pensando que a Junta poderia fazê-lo. —————————————————————
—— O seu apelo era que a Junta, com o poder que tinha, obrigasse a Câmara a atuar
com mais rapidez nas substituições das lâmpadas de iluminação pública. ——————
—— Embora estivesse incluído nas Grandes Opções do Plano, gostaria de saber sobre as
carreiras da Carris e em primeiro lugar para quando a chamada carreira de bairro. Já lá
iam dois anos e tal que foi prometido. Existia uma grande parte da população,
nomeadamente na parte da Avenida da Igreja ao pé do Campo Grande, que era antes
servida por um autocarro 21 e estava sem transporte algum. Foi prometido que essas
pessoas teriam um autocarro da Carris a fazer o serviço do bairro. —————————
-— Também ligado à questão da Carris, era preciso rever o resguardo de algumas
paragens na Freguesia. Lembrava-se de duas, uma ao pé da escola na Teixeira de
Pascoais e outra mesmo em frente do polo da Junta na Avenida Rio de Janeiro. ————
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—— Membra Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que queria só fazer uma
consideração relativamente ao processo de vacinação que foi coordenado entre a
Câmara e as Juntas de Freguesia, porque as coisas não correram nada bem. Correu bem
nas pessoas que foram vacinadas, que foram poucas considerando a quantidade de
idosos existentes na Freguesia. Já tinha dado conta disso ao Vereador Carlos Castro. -—
—— As pessoas, e já dera conta disso ao Vereador Carlos Castro, não viram os placards
e muita gente com mais de 65 anos não ia à página da Junta de Freguesia e não recebeu
os telefonemas. Na quarta-feira, só na Unidade de Saúde Familiar de Alvalade havia
mais de cem pessoas com mais de 65 anos que tinham sido contactadas e outras que
telefonaram e que queriam tomar a vacina. A USF tiiiha nas treze vacinas mais de cem
pessoas com idades superiores a 65 anos. Alguma coisa falhou e muito. ———————
-— Essa questão foi transversal à cidade inteira, não era só na Freguesia, mas falava
relativamente a Alvalade. —————————————————————————
—— Queria também questionar o Senhor Presidente em matéria de mobilidade, porque
estando para breve a aplicação de novas tarifas da EMEL perguntava qual era o impacto
que iriam ter na Freguesia, nomeadamente se iriam existir zonas com as novas tarifas
castanha e preta e, em caso afirmativo, em que zonas e artérias se iriam localizar. ———
—— Outra questão era perante o estado atual da pandemia, com as recomendações
básicas da DGS para que fosse cumprido nomeadamente o distanciamento social e
sabendo que ele estava longe de ser alcançado nos transportes públicos, como tal sendo
fonte de contágio. Questionava o Executivo da Junta no sentido de saber a opinião em
relação a uma nova suspensão do pagamento de estacionamento.——————————
—— Como o Membro Aquino de Noronha já referira, o nível de insegurança em
Alvalade tinha aumentado. Era verdade por exemplo nas zonas da Avenida Dom
Rodrigo da Cunha, a Rua Conde Ficalho, Rua Veiga Beirão ou mesmo na Rua Conde de
Arnoso. Tinham-se avolumado as queixas dos moradores relativamente a assaltos a
viaturas, à noite eram assaltadas entre vinte a trinta viaturas pertencentes aos moradores
e isso era inaceitável. ———————————————————————————
-— A par disso também foram incendiados vários contentores de lixo e queria saber o
que pretendia o Executivo fazer para colmatar esse défice de insegurança que começava
a preocupar seriamente quem vivia em Alvalade, a ponto de algumas pessoas acharem
que a zona já não era tão apelativa para se viver. ————————————————
—— Outra questão era no âmbito dos direitos sociais. Sabia que o fenómeno das pessoas
sem-abrigo estava a aumentar substancialmente e, apesar da resolução desse problema
não ser da competência direta da Junta de Freguesia, queria saber como pretendia o
Executivo fazer ou articular com a Câmara Municipal para ajudar essas pessoas a irem
para outros centros onde pudessem estar mais acompanhadas. Cada vez mais existiam
nas portas dos prédios. ———————————————————————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que queria apenas secundar aquilo
que a Membro Ana Rita Costenla acabou de dizer relativamente às vacinas. Várias
pessoas iam falar consigo preocupadas porque no seu agregado familiar existiam
elementos com muito mais de 65 anos, com mais de 80 ou 90 anos, que não tiveram
acesso à vacinação. Quando se dirigiam à Junta de Freguesia já tinha terminado, quem
lhes dizia para ir à Junta era o centro de saúde, que por sua vez dizia já não ter vacinas
para dar. Era uma situação muito caricata. ———————————————————
—— Não era uma situação só na Freguesia, era uma situação lamentável no País. O
Ministério da Saúde tinha-se portado mal, até teria havido publicidade enganosa do
Presidente da República por estar a incitar a uma coisa que não existia. Não havia
vacinas e o Ministério da Saúde não tomou as medidas necessárias para que houvesse
um número suficiente de vacinas, principalmente quando incutiu nas pessoas a vontade
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de se vacinarem em massa para a gripe. Era uma situação que a Junta de Freguesia
devia, se o Senhor Presidente pudesse, tomar todas as medidas possíveis dentro das suas
competências junto da USF para ver o que se podia fazer. —————————————
-— Havia muitos idosos na Freguesia, designadamente aqueles que não se podiam
deslocar da sua residência e que estavam numa situação que nunca estiveram. Sempre
tiveram a possibilidade de receber a vacina em casa, no seu domicílio, e não a tinham no
momento em que era mais necessária. Aquilo que o Senhor Presidente pudesse fazer
seria a bem dos fregueses. —————————————————————————
—— Membro Afonso Moreira (BE) começou por se associar a esse apelo ao Senhor
Presidente sobre a questão da vacinação. Todos os contributos seriam importantes para
demonstrar a necessidade de uma parte considerável da população, particularmente a
idosa, que precisava de ter acesso a essa ferramenta e ainda mais no presente ano. -——
—— Queria também notar a situação no início da reunião, em que não houve inscrições
por parte do público. Era sempre uma questão multifatorial, mas a publicação no site da
Junta de Freguesia com dois dias antes do anúncio da reunião teria contribuído para essa
menor perceção por parte da população. Era algo que não tinha acontecido na reunião
anterior, em que ao ser convocada foi logo divulgada a sua data publicamente. ————
—— Deixava essa nota que lamentava, não terem intervenções do público como tinham
em quase todas as reuniões. Ficava o apelo à publicação também no site e a divulgação
do método de inscrição para as intervenções do público com maior antecedência. ———
—— O Senhor Presidente da Junta começou por responder à questão da ausência de
público, dizendo que entre todos os argumentos que podiam arranjar para justificar a
não participação do público deviam em último lugar apontar o dedo à Junta de
Freguesia de Alvalade. Era prática do Executivo no mandato aumentar
exponencialmente os níveis de intervenção pública e cidadã e os níveis também de
partilha de notícia para que as pessoas se pudessem inscrever, o que não acontecia antes.
—— Não era só no site da Junta de Freguesia de Alvalade, foi nas redes sociais, no
Instagram, no Facebook, foi partilhado nos grupos do Facebook dos moradores de
Alvalade. Havia uma coisa que devia dizer, que não se podiam queixar
sistematicamente da falta de participação cidadã quando havia um sistema de
representação política. O Membro Afonso Moreira tinha um mandato dos seus eleitores
que confiaram em si para levar à Assembleia de Freguesia as questões importantes da
vida da Freguesia e a única questão que levava era a falta de participação cidadã. Não
fez mais nenhuma pergunta sobre a vida da Freguesia. ——————————————
—— Assumia-se que se os cidadãos não faziam intervenções e o Membro Afonso
Moreira que tinha um mandato representativo também não fazia mais nenhuma questão,
parecia que a dúvida estava respondida e das duas uma, ou os fregueses de momento
não tinham nenhuma necessidade de intervenção e relembrava as intervenções que
faziam nas reuniões públicas de Executivo, ou confiavam demasiado no mandato
delegado no Membro Afonso Moreira para esses efeitos. —————————————
—— Relativamente aos problemas de insegurança, regra geral estava convencido que o
sentimento de insegurança era de todo superior à verdadeira insegurança. As redes
sociais propagavam como fogo a ideia de haver uma vaga generalizada de crime ou de
violência, o que não correspondia de todo à verdade. Estava em contacto permanente
com o Chefe Bernardo da 18a Esquadra e o aumento de criminalidade não era
significativo, mas também tinha falado com o Senhor Presidente da Câmara Municipal a
propósito de algum ligeiríssimo aumento.———————————————————
—— Esse aumento existia na cidade toda e tinha que ver com o aumento do
desemprego, sobretudo em camadas de economia informal. Imaginava que as pessoas
ficassem mais propensas para alguma criminalidade de bairro.———————————
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—— O protocolo assinado pela Junta de Freguesia de Alvalade com a PSP era uma
resposta muito importante. Cedia-se um automóvel, duas motas, várias bicicletas,
material de trabalho para os homens e mulheres da l 8a Esquadra. —————————
-— Lembrava-se da posição do PCP, que entendia, mas a Junta de Freguesia foi mais
longe do que eram as suas competências. Os Membros que levantaram a questão
também exigiam do Executivo que pudesse fazer, porque se ativesse às suas
competências muito pouco fariam para além de exigir e pugnar junto da Câmara
Municipal e do Ministério da Administração Interna as respostas necessárias. ————
-— A Junta de Freguesia de Alvalade tinha dado uma resposta que era a todos os níveis
notável e diria que singular na cidade toda na estreita colaboração com as forças
policiais para o combate à criminalidade e ao banditismo. ————————————
—— Tinha havido muitos caixotes de lixo queimados mas, pelo que soubera, o autor do
vandalismo foi apanhado. Portanto, também tinham que depositar nos agentes de
segurança pública a capacidade para agirem em conformidade e com o tempo que era
expectável usarem para esses factos. ——————————————————————
-— Reiterava que a Junta de Freguesia de Alvalade tinha agido, tanto no âmbito das
suas competências como indo além das suas competências, para mitigar esse problema
que era da cidade toda e tinha muito a ver com o momento socioeconómico que se vivia
e que não podia ser dissociado disso. Portanto, também pedia aos Membros da
Assembleia de Freguesia sempre que alguém os abordasse com nervosismo natural de
quem via essas situações acontecer, que exercessem as suas competências institucionais,
acalmar as pessoas e demonstrar aquilo que a Junta de Freguesia tinha estado a fazer e
criar um sentimento de acalmia generalizada para que esses sentimentos não se
propagassem para além daquilo que era a sua necessidade exclusiva. ————————
--— o Membro Aquino de Noronha tinha dado nota sobre os problemas de iluminação
pública na Freguesia. Havia uma freguesa que sistematicamente os abordava sobre essas
questões da iluminação pública nas reuniões públicas de Executivo e já por diversas
vezes tivera oportunidade de responder que de facto havia uma falta de confiança na
capacidade de resposta do departamento de iluminação pública da CML. Isso era um
problema político para a cidade e um problema de segurança na Freguesia de Alvalade.
—— Sabia-se que nos últimos meses foram feitas algumas intervenções de substituição
e arranjo de iluminação, insuficientes e tardias, no território de Alvalade. A Junta
indicava sistematicamente junto do Senhor Presidente da Câmara Municipal e junto do
departamento que sabia ser um problema na cidade toda mas era também em Alvalade e
que não contribuía para uma sensação de segurança. ———————————————
-— Esse problema existia com particular relevo por exemplo no espaço da Cidade
Universitária e tinha reunido com o Presidente da Associação Académica, onde as
questões de segurança foram abordadas. A resposta teria que ser diferente do resto do
tecido da Freguesia e estava-se a procurar essa resposta específica para aquela parte do
território.————————————————————————————————
—— Por um lado concordava e reiterava aquilo que foi a intervenção do Membro
Aquino de Noronha sobre os problemas de iluminação. Sobre os problemas de
insegurança era preciso relevar aquilo que era excessivo do vox populi e dar nota
daquilo que tinha sido a resposta particularmente acutilante da Junta de Freguesia de
Alvalade. —————————————————————————————————
—— Sobre a carreira de bairro da Carris, a informação que tinha por parte da CML era
que o início da circulação em Alvalade estaria para muito breve, estava dependente da
entrega dos autocarros que a CML encomendou, mais de 200. Havia a expetativa que a
carreira de bairro pudesse entrar até ao final do ano. Em agosto e em colaboração com a
Carris fez-se um teste sobre o percurso que a carreira de bairro iria realizar, o percurso
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já estava finalizado. Tratava-se apenas de chegarem os autocarros e serem
disponibilizados para a Freguesia de Alvalade. —————————————————
-— A Junta de Freguesia daria uma resposta complementar a nível de mobilidade
dentro da Freguesia com o táxi solidário. Apesar de se chamar táxi não seria a um nível
pecimiário, mas seria complementada a carreira de bairro para outras situações. -———
—— Sobre a questão da vacinação, discordava significativamente da apreciação que
fizeram da campanha de vacinação que a CML adotou em colaboração com a Junta de
Freguesia de Alvalade. Em primeiro lugar era preciso ter em consideração que essa
campanha era subsidiária da campanha nacional de vacinação contra a gripe. ————
—— Era uma campanha que não existia. Havia campanhas nacionais de vacinação
contra a gripe mas ter os territórios das Freguesias a trabalharem ativamente para
congregarem a vontade dos fregueses que quisessem ser vacinados, isso nunca existiu.
O plano nacional de vacinação contra a gripe continuava em vigor, durava para além
daquilo que foi a campanha com as Juntas de Freguesia em Lisboa.—————————
—— O que a Junta de Freguesia de Alvalade fez foi bem feito e resultou bem, apesar de
ter ficado muita gente de fora da vacinação. A campanha tinha prazos de inscrição até
dia 14 de outubro e a Junta de Freguesia divulgou em todos os seus mecanismos a
campanha de vacinação. Podiam dizer que as vitrines eram insuficientes, que o site era
insuficiente, que o Facebook era insuficiente, os centros sociais e paroquiais com quem
partilharam a mensagem eram insuficientes, as farmácias eram insuficientes. —-———
—— Aconteceu objeti vãmente foi que as farmácias aceitaram uma parte significativa de
pessoas para vacinação e receberam poucas doses para vacinação. O que se disse às
farmácias da Freguesia foi que até dia 14 de outubro mandassem as pessoas para incluir
no programa de vacinação, em particular as que tinham mais de 65 anos porque as que
tinham menos não podiam ser vacinadas pela Junta de Freguesia de Alvalade. Assim
salvaguardavam-se as farmácias que já tinham expetativa de receber poucas doses, para
as usarem nos menores de 65 anos. Recebeu-se por parte de algumas farmácias da
Freguesia um conjunto alargado de inscrições. —————————————————
-— O programa de vacinação foi articulado com o centro de saúde de Alvalade, com o
centro de saúde de Sete Rios e a Câmara Municipal de Lisboa. ——————————
—— A Junta de Freguesia de Alvalade, bem como as demais, fez aquilo que tinha que
fazer. Dizer às pessoas que havia um prazo de vacinação na Junta de Freguesia até dia
14 de outubro e que não excluía as outras formas de vacinação, tendo-se até aceite
inscrições depois desse dia. —————————————————————————
-— A Junta de Freguesia de Alvalade aceitou, de acordo com o compromisso com a
Câmara Municipal, receber as inscrições até dia 12 de outubro e trabalhou com todas as
entidades da Freguesia para que as pessoas lhe fossem encaminhadas.——-—————
—— As outras formas de vacinação continuavam e sobre essas, se havia insuficiências,
já não era capacidade da Junta de Freguesia de Alvalade determinar como o Ministério
da Saúde e os centros de saúde deviam fazer para a vacinação da restante população. A
Junta de Freguesia cabia criar uma lista de pessoas para serem vacinadas até dia 14 de
outubro e foi isso que fez com rigor, em articulação com a comissão social de
Freguesia. —————————————————————————————————
—— Se mais gente não foi abrangida a Membro Ana Rita Costenla teria que dizer que a
responsabilidade era da Junta de Freguesia, era dos centros sociais e paroquiais, era das
farmácias. Duvidava que o quisesse fazer. ———————————————————
—— Quanto ao impacto da nova tarifação da EMEL e à posição da Junta, além de
Membro da Assembleia de Freguesia a Membro Ana Rita Costenla era Vereadora na
Câmara de Lisboa. Como saberia, foi aprovada na CML uma proposta que contemplava
as novas zonas de tarifação para toda a cidade, incluindo o território de Alvalade... ——
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-— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que não percebia razão do Senhor
Presidente da Junta de Freguesia passar a vida a dizer que era Vereadora da Câmara
Municipal. 0 Senhor Presidente da Junta também era amigo do Senhor Presidente
Fernando Medina e não levava para ali esse assunto. Não era nenhum crime ser
Vereadora.———————————————————————————————
-— (diálogos cmzados) ——————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que daria resposta a todos e estava
disponível para as réplicas que os Membros da Assembleia entendessem mas os níveis
de compromisso político eram totais. Uma pessoa não podia, por ser Membro de uma
Assembleia de Freguesia, tirar o chapéu de Vereador da Câmara Municipal de Lisboa.
Os níveis de competência eram sistemáticos, acumulavam-se. Se houvesse algum
Membro que fosse Deputado na Assembleia da República e que levasse alguma questão
para ser endereçada à Assembleia da República, também o diria. ——————————
-— No âmbito da resposta política com a cortesia a que estavam habituados, com a
capacidade de encaixe que os órgãos públicos tinham para aceitar as críticas em função
das posições que as pessoas ocupavam, recebiam essas respostas. A Membro Ana Rita
Costenla podia fazer os apartes que entendesse, mas naquilo que achava ser a sua
capacidade de intervenção e de resposta face às informações que tinha enquanto
Vereadora da Câmara Municipal diria sempre o que pudesse sobre a questão.—————
-— Tiiiha ido a reunião da Câmara Municipal a questão das novas zonas de tarifação.
Sendo uma competência da CML e da EMEL, já sabia a resposta ou esqueceu de
perguntar. Sobre o território da Freguesia de Alvalade a única alteração era na Avenida
da República, onde haveria uma tarifação de zona castanha em vez da atual. No restante
território da Freguesia não havia nenhuma alteração. ———————————————
-— Sobre os impactos tinha que se perguntar ao Senhor Vereador da mobilidade, ao
Senhor Presidente da EMEL, às instâncias próprias, sendo que a Senhora Vereadora
melhor do que ninguém na Assembleia de Freguesia, para além do Presidente da Junta,
tinha capacidade de questionamento sobre essas questões. Portanto, não lhe levasse a si
questões que não lhe cabiam responder e sobre as quais não tinha capacidade de
resposta nem de intervenção, a não ser indireta.—————————————————
-— Sobre a suspensão de pagamentos da EMEL na Freguesia, parecia-lhe uma questão
de "lana caprina" sobre quem estava habituado a gerir cidades e o território. Nem a
Cidade de Lisboa era a Vila de Cascais, nem Alvalade era o Monte Estoril. Acharem
que um período de suspensão de pagamentos da EMEL era benéfico para alguém, isso
era uma miragem, um erro político. Tinha dificuldade em adjetivar a proposta política
porque o dia em que o CDS, que esperava nunca chegar, tivesse a capacidade de alterar
as políticas da cidade e para determinar uma suspensão de pagamentos da EMEL
instalava-se um caos tão significativo na cidade que ou o CDS corrigia a mão à
palmatória ou o caos iria destruir o tecido económico, o tecido familiar, o tecido escolar.
—— Iria corromper de tal maneira a capacidade das pessoas viverem numa cidade como
Lisboa que quem achava que suspender os pagamentos da EMEL teria algo de bom para
a Freguesia era não perceber nada de como uma cidade devia ser gerida. ——————
—— O exercício era simples, ir à Avenida da Igreja, ir à Silva e Albuquerque, ir em
tomo do ESÍATEL e dizer às pessoas o que achavam de a partir do dia seguinte haver
uma suspensão de pagamentos e o espaço público ser de livre utilização por quem assim
entendesse. A resposta seria clara e inequívoca. Mesmo os comerciantes que achavam
ser uma resposta positiva para o tecido económico da cidade estavam completamente
enganados sobre aquilo que tinha de ser uma gestão equilibrada entre as várias forças
que compunham uma cidade.————————————————————————
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—— Não queria dar nenhuma lição mas a sua experiência era que ao tomarem decisões
precisavam ter em conta os residentes, os comerciantes, os clientes dos comerciantes, as
pessoas que procuravam a Freguesia para o seu lazer, os estudantes que não moravam
ali mas estavam a estudar, um conjunto muito amplo de pessoas que precisavam da
cidade organizada para a poderem usar corretamente.——————————————
-— Tratava-se de uma solução que era pura e exclusivamente demagógica, era
apresentada porque o CDS sabia que nunca iria ser implementada. Tentava retirar das
pessoas que olhavam para ela com simpatia mas nunca pensaram sobre os seus efeitos
uma vantagem política, quando era de uma irresponsabilidade atroz. ————————
-— Em relação aos sem-abrigo, a Junta de Freguesia trabalhava em colaboração com o
NPISA e com a Câmara Municipal. Não podiam ser aventureiros em respostas dessa
natureza porque quando queriam ter propostas que fugiam aos planos de integração e
ajuda às pessoas sem-abrigo estavam a aumentar níveis de ajuda e resposta que regra
geral contaminavam os níveis oficiais. ————————————————————
-— A Junta de Freguesia de Alvalade agia ao nível institucional da resposta formal de
encaminhamento das situações que tinha contacto para o NPISA e para a CML. O que
podia garantir era que a Junta de Freguesia não seria voluntarista, acreditando que tinha
um plano próprio que poderia mitigar a situação das pessoas sem-abrigo no território de
Alvalade. O que podia garantir a toda a gente era que no âmbito das suas competências
fariam aquilo que estavam a fazer, uma articulação total e institucional com quem tinha
competências para resolver os problemas dessas pessoas. —————————————
—— Era um institucionalista e a Junta de Freguesia de Alvalade, enquanto presidisse,
seria também institucionalista e para problemas graves como as pessoas sem-abrigo
daria as respostas institucionais, não se aventurando a mais.————————————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que o Senhor Presidente tinha
acesso a mais informação porque era de uma cor política do Executivo da CML.———
—— Por exemplo, só sabia o Vereador Miguel Gaspar quais eram os sítios que teriam as
zonas castanhas, as zonas pretas, aquelas que iriam mudar. Portanto, o Senhor
Presidente da Junta tinha mais informação e era isso que lhe tinha perguntado, não foi
como informação privilegiada, se havia zonas dentro da Freguesia que fossem alteradas
em termos tarifários. ———————————————————————————
—— Por outro lado, em relação à campanha de vacinação, o Senhor Presidente sabia que
a CML decidiu através do gabinete do Vereador Carlos Castro um plano para vacinar
todos os maiores de 65 anos até ao fim do mês de outubro. Não era a par com os centros
de saúde, não era a par com as farmácias, não era a par com nada. Aliás, as fannácias
praticamente não receberam vacinas, porque elas ficaram retidas. —————————
-— O Senhor Presidente da Junta bem sabia que não foi uma parceria, foi para resolver
o problema de vacinar rapidamente os maiores de 65 anos. Esse programa não correu
bem de todo e era apenas esse facto que estavam a constatar, não só no seu caso mas o
PSD ou o BE, todos constataram isso. O Senhor Presidente da Jimta sabia perfeitamente
que o objetivo era vacinar a totalidade dos maiores de 65 anos até ao final de novembro.
—— Aproveitava para perguntar quando seriam vacinadas as pessoas que se dizia
estarem em casa à espera das suas vacinas, quantas eram e quando iriam receber. -——
—— Todas as que estavam nos centros de saúde não foram contactadas. As pessoas
normalmente iam ao centro de saúde, empurravam para a Junta de Freguesia, entretanto
não tinham vacinas suficientes e fecharam. No dia 15 foi à Junta de Freguesia e
disseram-lhe que no dia 14 tinham acabado as inscrições, não aceitaram ninguém para
além do dia 14. Era falsa essa infonnação.———————————————————
-— Nem todos os gmpos políticos com representação na Câmara Municipal e na
Assembleia Municipal tinham acesso à mesma informação que o Senhor Presidente da
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Junta tinha. Era suposto as pessoas dentro do mesmo gmpo político conversarem e a
informação fluir, desejavelmente era isso que devia acontecer.———————————
-— O Senhor Presidente da Junta era amigo do Presidente Fernando Medina. Não
utilizava essa amizade para dizer que mais informação devia ter enquanto Presidente da
Junta de Freguesia de Alvalade, nem ia dizer que votava de uma forma na Assembleia
Municipal e de outra forma ali, ou que pensava de outra forma ali. Não dizia essas
coisas.—————————————————————————————————
-— Portanto, não era nenhum crime ser Vereadora, muito pelo contrário, e não ia para
ali fazer-se valer de alguma informação que tivesse porque essa informação tinha que
estar disponível para os Membros da Assembleia de Freguesia. A informação estaria
disponível para toda a gente, assim o quisessem. ————————————————
—— Membro Alexandre Seara (PSD), referindo-se à questão da segurança, disse que
tinha havido um reforço de meios recente e até amplamente publicitado com os
motociclos à esquadra do Campo Grande. Provavelmente ainda não havia tempo para
aferir os resultados desse aumento de meios, mas queria saber se a Junta de Freguesia
teria alguma iniciativa para atuar perante o aumento desse problema da criminalidade.—
—— Não sabia se isso seria possível, mas perante uma esquadra dizer que tinha
insuficiência de meios financeiros poderia a Junta de Freguesia disponibilizar esses
meios para mais uma patrulha à noite? Podia ser uma pergunta ridícula mas fazia-a na
mesma.—————————————————————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que em primeiro lugar continuariam a
colaborar com a PSP, como tinham feito. Seria sempre reforçar a ligação com a 18a
Esquadra.————————————————————————————————
-— Do ponto de vista legal estavam excluídos de poder fornecer meios humanos à
PSP, que seria aquilo que determinaria mais patrulhas, mais homens na rua. Os recursos
humanos eram responsabilidade exclusiva do Ministério da Administração Interna e a
Junta de Freguesia de Alvalade em circunstância alguma poderia alocar recursos
humanos a funções dessa natureza.——————————————————————
-— Sobre meios não humanos, o que a Junta de Freguesia de Alvalade fazia era por
exemplo com meios materiais que auxiliavam os homens na sua ação, como a
renovação dos cacifos na 18a Esquadra. Tudo o que não fosse humano a Junta de
Freguesia podia auxiliar e certamente queriam continuar a fazer com a mesma
profundidade. ———————————————————————————————
—— Nos meios humanos ainda bem que não podiam porque tinham que deixar alguma
coisa para o Ministério da Administração Interna fazer, mas havia sempre essa resposta
articulada e pugnava-se pela necessidade de mais homens na 18a Esquadra, apesar do
número estar consolidado e os deixar tranquilos. ————————————————
-— Dirigindo-se à Membro Ana Rita Costenla, disse que a Junta de Freguesia de
Alvalade era uma instituição, o seu Presidente era institucionalista e o único nível em
que se relacionava com o Senhor Presidente da Câmara Municipal e com os Senhores
Vereadores era ao nível institucional. ————————————————————
—— As amizades não eram cargos políticos e portanto delas não se podiam inferir
articulações políticas. Primeiro era uma violação das vidas privadas, depois era o
extravasar das competências, mas lembrava que sistematicamente lhe era dito que
enquanto amigo do Presidente da Câmara devia ter respostas a esses propósitos. As
reações pessoais não eram para ali chamadas e nem a Membro Ana Rita Costenla sabia
se eram amigos. Podia ter uma velha questão pessoal contra ele, que objetivamente não
tinha mas não era líquido que fossem amigos.-—————————————————
-— O que não era ao nível de amizade e sim ao nível de objetividade política, que
interferia na esfera de competências e de realizações no território supra e no território ;fi;
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micro, as Freguesias, eram os cargos políticos que se ocupavam. Se um Membro da
Assembleia fizesse uma moção sobre segurança em Alvalade e fosse simultaneamente
adjunto do Senhor Ministro da Administração Interna, arregalava os olhos e era legítimo
que no debate politico levasse esse facto para ali. As competências políticas não se
esgotava na função que cumpriam no momento, era da natureza das funções políticas. -
—— Já tinha assumido funções como Vereador da Câmara Municipal de Lisboa e sabia
bem o nível de informação a que estava sujeito. Não tinha a mesma informação que uma
Vereadora porque mesmo como Deputado Municipal enquanto Presidente de Junta nem
todas as questões da Câmara iam à Assembleia Municipal. Um Vereador tinha
competências na Câmara e acompanhava as Assembleias Municipais, que não eram
privadas, mas havia reuniões de Câmara que não eram públicas. Portanto, os níveis de
informação ali na Assembleia de Freguesia eram muito distintos. ——————————
—— Sobre a vacinação, a campanha não era para todos os maiores de 65 anos, porque a
vacinação contra a gripe não era obrigatória. A campanha era para todos os maiores de
65 anos que se inscrevessem e todos os que se inscreveram na Freguesia de Alvalade
foram vacinados. Foi essa garantia que deu a todos os fregueses antes do plano ser
iniciado e durante o plano.—————————————————————————
-— Membra Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que foi a primeira vez que replicou
de alguma forma o facto do Senhor Presidente lhe ter referido que era também
Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa. Nunca antes tinha debatido sequer esse
facto, nunca tinha dito se era amigo ou não ou quais as reuniões em que o Senhor
Presidente assistia ou não. Era a primeira vez porque ao fim de dez vezes uma pessoa
quase parecia que estava a cometer um crime. —————————————————
-— Era só para esclarecer isso, foi a primeira vez e foi para dizer que não era pelo facto
de ter uma relação que alguma vez iria com essa conversa de influenciar nisto ou
naquilo, porque não achava que influenciasse. ——————————————————
-— Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 351/1020, relativa à
4.a revisão ao Orçamento de 2020; —————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que era uma pequena revisão e prendia-se
com dois factos. Na revisão ao Orçamento cortou-se a receção da terceira prestação do
contrato de delegação de competências das obras. Não porque não fossem receber, mas
só iriam receber no próximo ano. ———————————————————————
-— A transferência de cerca de 20 mil euros do CDC do FES-Covid, que tinham a
expetativa de receber durante o ano mas só iriam receber no próximo ano. Havia essa
expetativa quando fizeram o Orçamento mas as obras só terminariam no próximo ano e
no FES-Covid uma parte também só seria entregue no próximo ano. Teve que se fazer
essa revisão orçamental. ——————————————————————————
—— Havia uma redução de receita e por outro lado tinha que haver uma redução de
despesa em conformidade. Tratava-se única e exclusivamente dessa correção. ————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 351/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 11 votos a favor (PS CDU e BE) e 7 abstenções (PSD e CDS-PP)). -
—— Ponto 3 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 352/2020, relativa
aos documentos previsionais da Fresuesia para 2021; —————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia referiu que os documentos previsionais eram
as Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual de Investimentos, Orçamento de receita,
Orçamento de despesa. Mapa de Pessoal e Plano Anual de Recrutamento. ——————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que o Orçamento para 2021 era sobretudo
um Orçamento de continuidade, não introduzia nenhuma alteração significativa àquilo
que tinha sido a política da Junta de Freguesia de Alvalade nesse mandato, em nenhum
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dos pelouros. Era a consumação das políticas que implementavam, uma linha de
continuidade que se podia acompanhar e notar na ação do Executivo. ————————
—— Sobre o Orçamento ficava à disposição dos Membros da Assembleia, ou para as
declarações de caráter político que não eram passíveis de ter resposta, ou para quaisquer
dúvidas que pudessem existir. ————————————————————————
-— Sabia que normalmente por natureza havia intervenções a propósito do Mapa de
Pessoal e, portanto, antecipando-as iria explicar as alterações. ———————————
—— O número de trabalhadores mantinha-se igual, 124. O que se passava a ter face ao
mapa anterior era que tinham dois técnicos superiores com contrato a termo resolutivo
incerto. Era um assistente social contratado para fazer face ao momento do Covid e um
técnico superior da cultura para fazer face a uma mobilidade de longa duração de uma
trabalhadora da Junta de Freguesia que estava na Agência da Modernização
Administrativa. —————————————————————————————
—— As Grandes Opções do Plano circularam. Era a explanação em palavras dos
números que estavam no Orçamento. —————————————————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que concordava inteiramente com o
Seiihor Presidente da Junta quando dizia que era um Orçamento de continuidade. Como
o PSD não gostava da situação atual e exigia uma mudança na Freguesia, não podia
estar de acordo com essa continuidade e por isso votaria contra. ——————————
-— Membro Helder dos Santos (CDS-PP) disse que tinha para si que na boa prática
de apresentação de documentos financeiros deveriam conter sempre um mapa-síntese
que possibilitasse a comparação com períodos anteriores. Estava a assumir que com
certeza a equipa financeira da Junta de Freguesia ao preparar Orçamento para 2021 usou
os mapas produzidos para 2020, de maneira que essa comparação estava ao seu alcance
e seria facilmente distribuída pêlos Membros e assim facilitando o trabalho para uma
análise mais rigorosa.———————————————————————————
—— Não havendo essa comparação e mediante o que lhes foi disponível para comparar
com mapas de 2020, suscitava uma quantidade de dúvidas e algumas de caráter
eventualmente mais político, outras de caráter muito prático.———————————
—— Relativamente ao Orçamento da receita chamara à atenção um corte de receitas na
ordem dos 16%, comparativamente a 2020. Essa descida estava refletida nas receitas
que eram expectáveis em taxas, multas e outro tipo de penalidades, ocupação de via
pública, coimas e contraordenações. Curiosamente via-se também um corte de 50% nas
transferências da CML, compensadas em parte por 2% de aumento na transferência da
Administração Central.———————————————————————————
—— Uma coisa que ainda suscitava mais dúvidas, um aumento de 27% nas receitas com
os serviços e fundos autónomos provenientes de escolas, jardins de infância. Essa
rubrica causava alguma estranheza e aproveitava para questionar em concreto a razão
dessas diferenças relativamente a 2020. ————————————————————
-— Quanta ao Plano Plurianual, havia uma coisa que também causou alguma
estranheza. Não era porque a essência tivesse algum mal, mas porque eventualmente
levaria algumas injustiças às restantes associações desportivas. Parecia haver sempre
um pendor muito forte de investimento no Clube Desportivo e Cultural Fonsecas e
Calçada. Mais uma vez apareciam 160 mil euros de investimento na reabilitação da sua
sede, mais 200 mil euros na reabilitação dos espaços verdes à volta do clube. -————
—— Quando chegassem à votação dos pontos 10 e 11, protocolos com associações
desportivas, voltaria a esse tema, mas causava uma sensação de alguma injustiça.———
-— Também continuava sem entender muito bem a razão pela qual a central
fotovoltaica do Mercado Alvalade Norte continuava a atrasar-se ano após ano. ————
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—— Gostava de ver no site da Junta de Freguesia um mapa digital que desse acesso à
localização de todos os equipamentos da Freguesia e espaços verdes. Constava-lhe que
alguns equipamentos já estariam lá mas os espaços verdes não estavam. ———————
-— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que que tinha perguntado se havia
algum parque inclusivo, ao que lhe disseram que sim, mas tinha ido visitar todos os
parques infantis da Freguesia e a única coisa inclusiva existente era no Bairro de São
Miguel, um baloiço que podia ser mais ou menos inclusivo mas não totalmente porque
só dava para uma criança deitada e não dava para uma criança com uma cadeira de
rodas. Nenhum parque na Freguesia de Alvalade era inclusivo, ao contrário da
informação que lhe deram.——————————————————————————
—— Perguntou quais os parques que estavam em obras e que iriam continuar a execução
do plano de reabilitação dos parques infantis seriam inclusivos, nos quais as crianças
com síndrome de deficiências poderiam brincar.————————————————
-— Membro Afonso Moreira (BE) disse que da avaliação que o BE fazia do
Orçamento, das Grande Opções do Plano e outros documentos, também concordava que
ia em linha com o que tinha sido apresentado em anos anteriores. Notavam-se as
alterações obrigadas pêlos tempos que se viviam e o reforço orçamental colocado nessas
áreas, mas a ser aumentado o investimento em certas áreas havia que permitir que
fossem de facto executadas. —————————————————————————
—— Era um problema que se via na área social e era algo que o BE levou à reunião do
direito de oposição e que voltava a levantar. Se aumentavam a necessidade de dar
resposta a situações sociais, se os fregueses pediam mais o apoio da Junta de Freguesia,
não parecia que fosse possível dar resposta com a mesma eficiência e com o mesmo
número de trabalhadores. Fazia sentido ter reforçado os trabalhadores na área social,
que se mantiveram exatamente iguais no Mapa de Pessoal para 2021. ————————
—— Outros aspetos que continuavam a fazer alguma impressão era a continuidade da
externalização de muitos serviços que considerava essenciais da Jimta de Freguesia de
Alvalade. Por exemplo a manutenção dos espaços verdes, em que estavam
orçamentados mais de 400 mil euros para essa manutenção sem que houvesse iniciativa
a uma posição mais pró-ativa da Junta de Freguesia para a internalização. ——————
—— Sabia da questão com a Câmara Municipal, mas estava sempre tudo pendente da
Câmara Municipal para a Junta de Freguesia fazer algo. Não concordava com essa
postura da Junta de Freguesia e também com a maneira como depois orçamentava essa
decisão. Nessa linha também não compreendia uma rubrica tão elevada se somassem as
várias mbricas de pessoal em regime de tarefas e avenças, chegava quase a 250 mil
euros e sendo que quase 40% desse tipo de rubricas estava alocada à administração
autárquica. Não conseguia compreender uma alocação tão grande dos recursos da
Freguesia a esse tipo de regime, que não parecia a melhor maneira de ter relações que
não fossem contratuais, ou que não fossem de maior estabilidade. Isso era recorrente,
eram gastos contínuos e não fazia sentido serem orçamentados dessa forma. —————
—— Havia um aumento na área social mas sempre dependente da Câmara e isso era
algo que puderam esclarecer na reunião do direito de oposição, o programa do FES-
Covid. Havia sempre uma dependência do que viria de cima e a Junta de Freguesia
ficava de certa maneira presa ao que poderia ser aprovado. Tendo em conta os recursos
apesar de tudo vastos da Junta de Freguesia, deveria ter uma maior liberdade. ————
-— Havendo essa continuidade na atuação e mantendo-se essas diferenças nas
escolhas, não era o Orçamento do Bloco, era o Orçamento da Junta de Freguesia e as
opções mereceriam o voto contra. ———————————————————————

19

a
js
f

10
^-



-— Membro Helder dos Santos (CDS-PP) disse que lhe tinha faltado um ponto
relativo aos contratos de delegação de competências, saber se face à situação de
pandemia eram perspetiváveis novos contratos de delegação de competências. ————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que o Senhor Presidente da Câmara tinha
anunciado nessa semana a prorrogação do CDC relativo ao FES-Covid. Houve uma
reunião em que havia a possibilidade de novos CDCs em função da capacidade das
Juntas de Freguesia terem cumprido os CDCs que já receberam. A Junta de Freguesia
de Alvalade foi uma das poucas na cidade que cumpriu integralmente com o plano
inicial de delegação de competências. Portanto a resposta era sim, havia a expetativa
tendo em conta a capacidade de trabalho de receber mais CDCs no próximo ano, para
além do relativo ao FES-Covid.———————————————————————
—— Havia uma nota política que não queria deixar de dar porque não era a primeira vez
que era levada ali e, embora fosse o último Orçamento do mandato, não seria
certamente a última vez que a era levada essa questão. ——————————————
-— O Membro Helder dos Santos dizia bem que fazer um quadro comparativo com o
Orçamento anterior facilitava o trabalho, mas não cabia aos trabalhadores da Junta de
Freguesia que preparavam os documentos orçamentais e os demais documentos que iam
à Assembleia de Freguesia fazer quadros comparativos e poupar os Membros a fazer a
comparação política com os documentos que foram apresentados no mandato anterior. -
—— Enquanto fosse Presidente não fariam esse trabalho pêlos partidos políticos da
oposição, irem aos documentos do ano anterior ver o que feito então e comparar com o
atual. Havia partidos com mais capacidade de trabalho e outros com menos, mas o
trabalho de oposição seria feito pela oposição. —————————————————
-— Relativamente ao Orçamento da receita, o corte de 16%, tiiiha que ver
precisamente com a isenção de taxas. Essa isenção foi discutida na Assembleia de
Freguesia e aprovada, no âmbito das isenções para o apoio ao comércio.———————
—— O corte de 50% nas transferências da CML tinha que ver com o cumprimentos dos
programas de CDCs. Já se recebeu 70% da verba, só faltava receber cerca de 30% e daí
o diferencial para o Orçamento do próximo ano. Não era um corte objetivamente, iam
receber menos porque o CDC era um pacote mas receberiam por inteiro uma vez que
cumpririam o plano por inteiro. ———————————————————————
—— Sobre a intervenção na zona envolvente do Fonsecas e Calçada, esse seria
certamente um dos motivos pelo qual o PS divergiria do CDS-PP. Olhava para aquela
parte do território e via necessidade de grandes investimentos, nalguns casos já foram
feitos e noutros casos faltava fazer. Era uma nota de confíanças naquele território, que
foi esquecido durante largas décadas. O dinheiro era para as obras na sede do clube, o
edifício era da Junta de Freguesia de Alvalade e tinha a obrigação de zelar pelo seu
património.———————————————————————————————
—— Para além do valor dessas obras também haveria intervenções no espaço público
em tomo do pavilhão municipal, que passava pelo arranjo dos espaços verdes mas
também a criação de um parque informal para os miúdos darem uns pontapés na bola.
Era uma velha questão que os moradores deixaram de ter quando foi feito o pavilhão
municipal, os miúdos iam jogar para os logradouros do bairro e criando algumas
situações debarulho.————————————————————————————
—— Também uma intervenção no espaço público, um pouco ao lado dos prédios da
Gebalis.—————————————————————————————————
—— Continuava a ser um investimento numa parte do território que alguns pensavam
não ser Alvalade, mas era tão Alvalade como outro lugar qualquer. —————————
-— Relativamente à central fotovoltaica no Mercado de Alvalade, era algo que tinha
sofrido alguns atrasos mas seria feito ainda no mandato. Os procedimentos sairiam em
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breve, era um compromisso assumido e seria feito. Na segunda-feira seria decidido na
reunião de Executivo pública e, portanto, essa questão já não existiria na Assembleia de
Freguesia. ————————————————————————————————
-— Sobre a questão dos parques infantis era importante dizer que tinham sempre o
cuidado de ter alguns brinquedos inclusivos. Havia níveis de inclusão que não
conseguiam acompanhar porque dependia muito do nível de deficiência e da
necessidade da criança. Admitia que os níveis de inclusão dos parques existentes não
fossem muito elevados mas tentava-se que todos os parques tivessem brinquedos com
alguma inclusão. ——————————————————————————————
—— Pugnava-se junto da Câmara Municipal a criação de um parque infantil
exclusivamente inclusivo. Não queria dizer que as crianças sem necessidades educativas
especiais não pudessem ir para lá, significava que todos os brinquedos fossem aptos
para as crianças com necessidades educativas especiais. —————————————
—— Havia uma associação na Freguesia, o Dom Maior, com um projeto muito giro no
âmbito do parque infantil para crianças com cuidados especiais. Estava-se a trabalhar
com a Vereação para tentar que esse parque infantil fosse no território de Alvalade, era
algo que queriam muito. ——————————————————————————
—— Relativamente à questão das avenças, ao contrário do que se disse, a Junta de
Freguesia de Alvalade estava com o nível mais baixo de sempre de avenças. O que se
tinha feito era uma valorização dos contratos de trabalho, que todo o trabalho feito com
a Junta de Freguesia de Alvalade tivesse um contrato a respeitar a forma de trabalho.
Sempre que era possível isso significava a integração nos quadros da Junta de Freguesia
de Alvalade.———————————————————————————————
—— Lembrava-se da questão do PREVPAP para as autarquias locais, a Junta de
Freguesia de Alvalade já tinha incluído todos os trabalhadores no quadro de pessoal.
Eram muito rigorosos, aliás os Membros do PCP no Executivo não deixariam que fosse
de outra maneira e faziam também pressão nesse sentido. Não era preciso porque no PS
respeitavam essas questões, mas faziam essa pressão sempre que ela era necessária. ——
—— O Mapa de Pessoal respeitava as necessidades da Junta de Freguesia de Alvalade,
sem sobrecarregar os trabalhadores nas suas competências. As avenças existiam quando
tinham um papel de ligação ao Executivo e o Membro Afonso Moreira poderia procurar
nas avenças que o BE tinha na Câmara ou na Assembleia Municipal, em que a resposta
seria a mesma, ou na contratação dos professores do espaço Briosos de Alvalade, cujo
tipo de contratação tinha obrigatoriamente que ser por avença. Não sendo uma
competência da Junta de Freguesia de Alvalade, qualquer outro tipo de contratualização
empenharia a Junta de Freguesia desnecessariamente. ——————————————
—— Não podiam ter trabalhadores no quadro se as competências não fossem de Lei,
porque um dia perdiam as competências e mantinham os trabalhadores. Isso era má
gestão pública. ——————————————————————————————
—— No caso do espaço Briosos de Alvalade eram horários incompletos, duas horas de
inglês numa semana, três horas de tapetes de Arraiolos. Era a forma contratual para esse
tipo de prestação e o mesmo acontecia por exemplo no âmbito do desporto.—————
—— Sobre a também velha questão dos trabalhadores dos espaços verdes uma coisa não
iria fazer, não iria assumir que só devia ser feito por trabalhadores da Junta de Freguesia
e sem ter capacidade para dar qualidade de trabalho a esses trabalhadores. Depois
recebia 30 ou 40 trabalhadores e não tinha onde os pôr porque a Junta de Freguesia não
dispunha de espaços. Em vez de ter o Membro Afonso Moreira a dizer-lhe que a Junta
de Freguesia devia internalizar teria o Membro Afonso Moreira a dizer que a Junta de
Freguesia não conseguia dar qualidade de trabalho a essas pessoas. —————————
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—— Os trabalhadores eram de uma empresa que devia cumprir a Lei da República no
que tocava ao direito laborai e podiam pedir à empresa que cumprisse com essas Leis. A
Junta de Freguesia não tinha capacidade de o fazer. Estava dependente do eixo
estruturante para a cidade Campo Grande-Cal vanas a expetativa em aumentar a zona do
posto das Murtas e se esse projeto acontecesse, a previsão era seis a sete anos, se
tivessem capacidade de integrar os trabalhadores no quadro da Junta de Freguesia, a sua
posição política era de que isso devia acontecer. Acompanhava o objetivo político, o
que não podia fazer de momento era sem capacidades integrar um conjunto muito
alargado de trabalhadores, arranjando depois um problema acessório. ————————
—— O Membro Afonso Moreira tinha dito que a Junta de Freguesia de Alvalade
dispunha de vastos recursos. Isso era uma maneira de admitir que a Junta de Freguesia
de Alvalade fazia uma boa e equilibrada gestão dos seus recursos. O que não podia
concordar era em fazer uma assunção de que deveria gastar os recursos de uma maneira
que não podia, porque os meios próprios eram baixos e com esses tinham que fazer
algumas contas. Sobre os demais só podia responder com a gestão equilibrada da Junta
de Freguesia de Alvalade e daí que tranquilamente tivessem os relatórios de contas do
final de ano aprovados de cabeça erguida. ———————————————————
—— Independentemente de se discordar da direção política da Junta de Freguesia, eram
de partidos diferentes e ainda bem que assim era, só mesmo por má fé se poderia dizer
que a Junta não era bem gerida. Isso não se podia confundir com acharem que era uma
Junta rica e que dispunha de vastos recursos, porque não dispunha. —————————
-— Membro Helder dos Santos (CDS-PP) pediu novamente clarificação a duas
questões que o Senhor Presidente do Executivo não referiu. Uma delas era a
georreferenciação dos equipamentos e espaços verdes no website da Junta e outra tinha
a ver ainda com o mapa de receitas e o tal aumento de 27% nas receitas de serviços e
fundos autónomos que iam do pessoal das escolas e jardins de infância. Essa tinha-o
deixado baralhado.————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que a primeira questão parecia uma sugestão
sensata, tratariam de produzir o mapa e colocá-lo. No site estavam todos os
equipamentos de espaço público, desportivos, infantis, mas não estava georreferenciado
e era uma boa ideia.————————————————————————————
—— Sobre o aumento da receita de 27%, tinha a ver que nesse ano abriram duas salas de
aula para jardim de infância no Bairro de São Miguel e havia um aumento de dois
assistentes operacionais. ——————————————————————————
-— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que, com base nos esclarecimentos
ou não que o Senhor Presidente deu, o CDS iria votar contra e apresentaria uma
declaração de voto.————————————————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que a Membro Ana Rita Costenla tinha
falado em esclarecimentos ou não, mas se o CDS determinava o seu sentido de voto
porque não tivesse dado algum esclarecimento era porque se tinha esquecido e estava
disponível para o dar. Se o CDS detenninava o voto porque discordava do Orçamento,
então era uma questão política e achava normal que no último Orçamento em ano de
eleições a oposição votasse contra. ——————————————————————
-— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que, ao dizer "ou não", era porque
às vezes o Senhor Presidente fugia um pouco ou rodeava um pouco algumas questões,
mas não era essa a base pela qual iriam votar contra. Achavam o Orçamento pouco
ambicioso, pouco amigo dos munícipes, principalmente no setor social. Depois faria
uma declaração de voto e saberiam as outras razões pelas quais iriam votar contra. ——
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-— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 352/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 10 votos a favor (PS e CDU) e 8 votos contra (PSD, CDS-PP e BE).
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) apresentou posteriormente a seguinte
declaração de voto por escrito:————————————————————————
"—— Os eleitos do CDS-PP Alvalade, declaram que votaram contra o Orçamento 2021

por considerarem que: ———————————————————————————
—— Atendendo ao que se está a passar no presente ano consideramos que a verba
alocada aos Direitos Sociais é manifestamente insuficiente para dar uma resposta
cabal as crescentes necessidades dos fregueses de Alvalade. Não se entende a opção
política de considerar esta rubrica como uma das menos dotadas no presente
orçamento. ————————————————————————————————
—— Existe uma desproporcionalidade no apoio às instituições desportivas, que deixa
no ar a sensação que umas são favorecidas em detrimento de outras. ————————
—— No âmbito geral, estamos perante um orçamento de continuidade, nada ambicioso
e com prioridades desfasadas da realidade, que comprometem a qualidade de vida em
Alvalade, nomeadamente dos mais desfavorecidos. ———————————————
—— Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 310/2020, relativa à
aprovação e submissão a ratificação pela Assembleia de Freguesia de Alvalade de
medidas excecionais e temporárias de apoio^s famílias e ao empreso - mercados e
venda ambulante, no contexto da pandemia da COVID 19; ——————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que essa proposta era uma repetição da que
tinham levado à Assembleia de Freguesia e que pensava ter sido aprovada por
unanimidade dos partidos políticos. ——————————————————————
—— Era um ratificação porque se manteve a isenção de taxas para apoio aos
comerciantes desde a última Assembleia de Freguesia de setembro. Previa-se a
prorrogação desses mesmos apoios até ao final do ano, nos mesmos termos em que a
Assembleia de Freguesia já se tinha pronunciado. ————————————————
-— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que o PSD dava o voto favorável a
essa proposta, no seguimento do que já tinha feito. As medidas relativamente à proteção
social e económica dos agentes económicos da Freguesia no âmbito do Covid-19 eram
votadas favoravelmente pelo PSD. ——————————————————————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que o CDS-PP também iria votar
favoravelmente esse ponto. A fase de inverno seria muito complicada em termos de
Covid e as coisas iam complicar muito mais. O Membro Afonso Moreira poderia dar
mais alguma inside information acerca desse assunto. ——————————————
—— Perguntou se iria apenas em abril para ratificarem se houvesse novamente uma
alteração ao valor das taxas que os comerciantes teriam que pagar, mas que poderia ser
já aplicado. Era essa dúvida que tinha.————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que na verdade a pergunta era pertinente.
Estavam a fazer apenas até ao final do ano porque, como se lembrariam, o Senhor
Presidente da Câmara fez um discurso à cidade na semana anterior em que anunciou um
conjunto de medidas também de apoio aos comerciantes. Não estavam ainda bem
definidas nem fechadas e as Juntas de Freguesia de Lisboa estavam a discuti-las com a
Câmara.————————————————————————————————
—— Em função do que houvesse da Câmara o que estavam a pensar fazer era uma
alteração ao Orçamento e um pedido à Assembleia de Freguesia para ratificação das
medidas e que seriam muito próximas daquilo que o Senhor Presidente anunciou. Daí
que não tivessem colocado já no Orçamento, já o estavam a aprovar e essas matérias
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ainda estavam a ser discutidas com a Câmara, que anunciou um conjunto de medidas e
naturalmente que as iriam incorporar.—————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 310/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade.————————————————————————————
—— Ponto 5 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 344/2020, relativa à
submissão à Assembleia de Freguesia da modificação da repartição de encargos no
âmbito do procedimento referente à "Empreitada de requalifícação da envolvente
do Pavilhão Municipal de Alvalade" - Processo n.0 45/CP/JFA/2020; ——————
—— Ponto 6 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 345/2020, relativa à
submissão à Assembleia de Freguesia da modificação da repartição de encargos no
âmbito do procedimento referente à "Emoreitada de reQualifícação dos espaços
verde^da^ua Paul Harris e espaço expectante da Azinhaga^ dos Barros" -
Processo n.° 46/CP/JFA/2020;——————————————————————-
—— Ponto 7 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 346/2020, relativa à
submissão à Assembleia de Freguesia da modificação da repartição de encarsos no
âmbito do procedimento referente à "Empreitada de requalificação da Rua Silva e
Albuquerque e Rua António Ramalho" - Processo n.° 56/AJ/JFA/2020: -————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que esse pedido de repartição de encargos
tinha a ver com o facto de ter havido uma demora no procedimento de contratação
pública. A consignação já em preparação e as obras iriam iniciar-se em breve. Face a
esse atraso a Lei mandava que houvesse uma modificação de repartição de encargos
determinada pela Assembleia de Freguesia e daí a apresentação dessas propostas. Isso
acontecia porque a despesa passava de um ano para o outro e, portanto, tinha que ter a
autorização da Assembleia de Freguesia.———————————————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que achava muito bem discutir as
três propostas em conjunto e não se opunha a que também fossem votadas em conjunto.
A forma de votação do PSD seria idêntica em relação às três propostas, era contra por
uma questão política. ———————————————————————————
-— Não valia a pena tentarem escamotear, não era uma questão meramente
administrativa. Em termos administrativos o Senhor Presidente tinha razão, se não era
possível gastar nesse ano tinham que fazer uma repartição de encargos, mas para si era
uma questão política de atraso inqualificável dessas empreitadas. —————————
—— Nas três propostas a justificação era a mesma, era que o senhor representante do
adjudicatário estava de férias. Via-se essa justificação apresentada nas três propostas
para o atraso na consignação dos trabalhos e início das empreitadas. Não achava isso
aceitável, não era por causa de umas férias que se deixava de assinar um contrato, seria
claramente por outras razões e a Junta tinha que assumir de uma vez por todas as suas
responsabilidades, coisa que aliás o Senhor Presidente da Junta de Freguesia não
gostava de fazer mas uma vez por outra ficava-lhe bem. Um bocadinho de humildade
era bem e teria sido bem fazê-lo nessas circunstâncias. ——————————————
—— O PSD entendia não haver razões políticas para votar favoravelmente e votaria
contra as três propostas. ——————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que queria dar uma nota política, uma vez
que a consideração do Membro José Moreira da Silva era política. Do ponto de vista
administrativo concordava que esse era o mecanismo e então, se a questão era política,
iria pôr a questão política ao contrário. ————————————————————
—— O PSD não achava que o problema fosse efetivamente o atraso e aquilo que iria
passar para a população era que o PSD seria contra essas obras, o que significava ser
contra a requalificação do espaço público na Quinta dos Barras, contra a requalificação
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do espaço público no Bairro Fonsecas e Calçada, contra a requalificação do Bairro
Telheiras-Sul da Gebalis, contra a criação de 113 lugares de estacionamento na Rua
Silva e Albuquerque. Isso sim era uma declaração política bmtal sobre aquilo que o
PSD queria para a Freguesia e sobre aquilo que o PSD estava preparado para deixar
para a Freguesia se a pudesse governar. ————————————————————
—- Estava convencido que os alvaladenses não queriam o PSD, como não quiseram, e
esse tipo de declarações políticas concorria para que reafirmassem categoricamente que
o PSD não podia governar a Junta de Freguesia de Alvalade.———————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que não seria como a Membro Ana
Rita Costenla e não iria entrar em diálogo com o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia. Deixava isso para os dois, que estavam muito bem e tiveram um diálogo
muito promissor. —————————————————————————————
—— Se não fosse triste teria vontade de rir, mas obviamente que o que estava em causa
não era aprovar ou não as empreitadas, que já estavam aprovadas muito tempo antes. O
que estava em causa era uma repartição de encargos e um juízo político sobre os atrasos
da Junta de Freguesia na condução de um procedimento administrativo e que não era só
de agora. Se fossem ver desde o início do mandato a quantidade de repartições de
encargos que tiveram de fazer por atrasos em procedimentos de contratação pública, já
não cabiam nos dedos das duas mãos. ————————————————————
—— Mais uma vez dizia ao Senhor Presidente da Junta que um bocadinho de humildade
não lhe ficava mal. Já tinha pregado um raspanete ao Membro Helder dos Santos por
não querer levar à Assembleia de Freguesia melhores justificações sobre o Orçamento e
o Plano de Atividades da Junta de Freguesia. Achava que tinham de fazer tudo mas não
eram proiïssionais e não eram pagos para isso, a não ser uma senha de presença que
doava a instituições sociais. ————————————————————————
—— Pediu que o Senhor Presidente da Junta não fizesse política de tudo. Estavam numa
Freguesia, os fregueses estavam a assistir, fizesse o favor de ser humilde. ——————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que a Junta de Freguesia de Alvalade foi das
poucas na Cidade de Lisboa que cumpriu integralmente os contratos de delegação de
competências, segundo a Câmara Municipal de Lisboa. Isso significava que não houve
atrasos, houve um cumprimento integral e raro na cidade dos compromissos assumidos
com a CML, coisa que nenhuma Junta de Freguesia do PSD até ao momento conseguiu.
—— Não havia declarações inocentes em política e as suas também não eram. Não havia
declarações mais políticas em política do que aquelas que recusavam a política.
Portanto, naturalmente que fazia política de tudo. ————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação as Propostas n.° 344/2020, n.° 345/2020 e n.0 346/2020, tendo a
Assembleia deliberado aprovar, por maioria, com 11 votos a favor (PS, CDU e BE), 3
votos contra (PSD) e 4 abstenções (CDS-PP).—————————————————
-— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) apresentou posteriormente as seguintes
declarações de voto por escrito:———————————————————————
"—— Proposta 344/2020 - Modificação da repartição de encargos no âmbito do

procedimento referente à «empreitada de requalificação da envolvente do Pavilhão
Municipal de Alvalade»——————————————————————————
—— Os eleitos do CDS-PP Alvalade, declaram que se abstiveram na votação acima
referenciada por considerarem que: —————————————————————
—— Não está em causa a necessidade da execução da obra que votámos
favoravelmente, mas assim o atraso na sua execução, que dá origem a esta repartição
de encargos.———————————————————————————————
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—— Lamentamos, inclusive, a qualidade da «desculpa» evocada pelo Presidente da
Junta de Freguesia de Alvalade que remete o atraso das empreitadas para «as férias do
adjudicatário». ——————————————————————————————
—— Não sendo possível pactuar com esta argumentação, que remete a execução da
obra para o período que antecede as eleições autárquicas de 2021, o CDS manifesta a
sua indisponibilidade para acompanhar a proposta submetida pelo Executivo. ————
"—— Proposta 345/2020 - Modificação da repartição de encargos no âmbito do
procedimento referente à «empreitada de requalificação dos espaços verdes da Rua
Paul Harris e espaço expectante da Azinhaga dos Barras» ————————————
—— Os eleitos do CDS-PP Alvalade, declaram que se abstiveram na votação acima
referenciada por considerarem que: —————————————————————
—— Não está em causa a necessidade da execução da obra que votámos
favoravelmente, mas assim o atraso na sua execução, que dá origem a esta repartição
de encargos.———————————————————————————————
—— Lamentamos, inclusive, a qualidade da «desculpa» evocada pelo Presidente da
Junta de Freguesia de Alvalade que remete o atraso das empreitadas para «as férias do
adjudicatário». —————————————————————————————
—— Não sendo possível pactuar com esta argumentação, que remete a execução da
obra para o período que antecede as eleições autárquicas de 2021, o CDS manifesta a
sua indisponibilidade para acompanhar a proposta submetida pelo Executivo. ————
"—— Proposta 346/2020 - Aíodificaçâo da repartição de encargos no âmbito do
procedimento referente à «empreitada de requalificação da Rua Silva e Albuquerque e
Rua António Ramalho»——————————————————————————
—— Os eleitos do CDS-PP Alvalade, declaram que se abstiveram na votação acima
referenciada por considerarem que: —————————————————————
—— Não está em causa a necessidade da execução da obra que votámos
favoravelmente, mas assim o atraso na sua execução, que dá origem a esta repartição
de encargos.———————————————————————————————
—— Lamentamos, inclusive, a qualidade da «desculpa» evocada pelo Presidente da
Junta de Freguesia de Alvalade que remete o atraso das empreitadas para «as férias do
adjudicatário». ——————————————————————————————
—— Não sendo possível pactuar com esta argumentação, que remete a execução da
obra para o período que antecede as eleições autárquicas de 2021, o CDS manifesta a
sua indisponibilidade para acompanhar a proposta submetida pelo Executivo. ————
—— Ponto 8 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 330/2020, relativa à
ratificação do Despacho n.° 433/2020, de23 de setembro. Que aprova a celebração
d^adenda ao^rotocolo entre a Fresuesia e a Polícia de Seeurança Pública; ———
—— O Senhor Presidente da Junta, dirigindo-se ao Membro Helder dos Santos, disse
que se alguma vez tivesse sido acintoso ou desrespeitoso pedia sinceras desculpas. A
sua ideia era apenas um comentário político. Gostava de fazer política com cortesia. -—
—— Achava que teria sido o Membro José Moreira da Silva a querer criar um
quiproquó entre o Presidente da Junta e o CDS, mas não fazia mal. —————————
—— Em relação ao protocolo, era igual ao que já tinham apresentado sobre a PSP.
Tiveram um pedido por parte da direção nacional que o protocolo incluísse a descrição
das matrículas dos motociclos que a Junta de Freguesia cedeu. Era apenas isso, fazer
uma adenda ao protocolo para que passassem a constar as matrículas dos motociclos. —
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 330/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 16 votos a favor (PS, PSD, CDS-PP e BE) e 2 abstenções (CDU).-—
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—— Ponto 9 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 353/2020, relativa à
celebração de protocolo entre a Freguesia de Alvalade e Agência para a
Modernização Administrativa; ——————————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que ficava muito satisfeito ao apresentar essa
proposta à Assembleia de Freguesia porque considerava uma resposta muito importante
e fundamental que a autarquia dava aos seus fregueses no âmbito de serviços
fundamentais para a vida das pessoas e que infelizmente, por muitos motivos, os
fregueses mais idosos, os que mais preocupavam nesse particular, só conseguiam
encontrar relativamente longe e em sítios onde os serviços eram prestados, com alguma
demora e prejuízo da vida das pessoas. ————————————————————
—— Era verdade que o Governo tinha feito um esforço significativo no tocante ao
reforço das lojas do cidadão, esse reforço também passava por protocolar com as Juntas
de Freguesia aquilo que se passou a chamar "Espaço Cidadão", onde alguns serviços
das lojas do cidadão podiam passar a ser prestados pelas Juntas de Freguesia. Havia
muitas Juntas de Freguesia e de vários partidos de norte a sul que já assumiram esse
encargo, em Lisboa também. —————————————————————————
—— O que a Junta de Freguesia de Alvalade queria fazer era criar dois espaços do
cidadão na Freguesia em sítios já existentes, um na Biblioteca Manoel Chaves Caminha
na Rio de Janeiro e outro no polo da Junta de Freguesia no pavilhão municipal da
Quinta dos Barros. ————————————————————————————
-— Tratava-se de acrescentar aos serviços já prestados pela Junta de Freguesia um
conjunto muito significativo de bens em forma de serviço que auxiliavam sobretudo a
população mais velha, embora fossem serviços disponíveis para todos os fregueses que
assim procurassem encontrá-los em Alvalade. —————————————————
—— Isso não significava um aumento de trabalhadores da Junta de Freguesia.
Conseguiam-se encaixar esses serviços no trabalho sem sobrecarregar esses
trabalhadores, haveria cumprimento integral do horário de trabalho. Os custos da Junta
eram de decoração e de sinalética, custos iniciais e que não se manteriam. ——————
—— Havia uma ligeira receita pela prestação de serviços, embora objetivamente a Junta
estivesse disponível para prestar os serviços mesmo que eles não tivessem receita e
desde que não tivessem despesa, visto considerar-se uma oferta significativa que a Junta
de Freguesia tinha que estar disponível para dar aos seus fregueses. Era uma forma
política de proximidade que achava saudável. —————————————————
—— O conteúdo do protocolo estava em anexo à proposta e ficava disponível para as
questões que entendessem pertinentes e para algumas declarações políticas que os
partidos tivessem sobre esse assunto. —————————————————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que o PSD estaria obviamente
favorável a tudo o que fosse facilitar a vida aos fregueses de Alvalade e essa era uma
boa iniciativa. Por isso estava de acordo com ela e votaria favoravelmente.——————
--— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que obviamente era a favor de criar
espaços para ajudar os cidadãos, isso não estava em causa. O que estava em causa era
uma questão de princípio porque havia competências do Estado Central que algumas
Juntas de Freguesia, incluindo a de Alvalade, passavam a assumir. Nesse caso da
modernização administrativa não havia contrapartidas financeiras. —————————
—— Proximidade sim mas sem desresponsabilização do Estado Central. Era isso que
levaria a votar contra esse ponto. ——————————————————————
—— Membra Helder dos Santos (CDS-PP) disse que estava absolutamente de acordo
tratar-se de uma boa iniciativa e, portanto, o grupo dos eleitos do CDS iria votar a favor.
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—— Relativamente à questão de serem recompensados, tinha visto nas tabelas
financeiras que havia também uma parte das receitas que contribuíam para a Junta de
Freguesia. Aí talvez o Membro Aquino de Noronha estivesse um pouco equivocado.-—
—— Aproveitava para colocar uma questão sobre os pontos de atendimento, se o Senhor
Presidente da Junta poderia esclarecer quantos pontos de atendimento ao público
existiam atualmente com a pandemia e qual tinha sido a afluência a esses pontos.———
-— O Senhor Presidente da Junta recordou que tinha falado em algumas receitas da
prestação de serviços e também disse que mesmo que não houvesse receitas a Junta
estaria sempre interessada em prestar o serviço na mesma, mas sim existiam algumas
receitas.—————————————————————————————————
—— De momento estavam abertos à população dois poios de atendimento. Não tinha
consigo os dados de afluência mas podia pedi-los para tentarem perceber. O esforço
sobretudo do atendimento que se tinha feito era ao nível telefónico, ao nível de e-mail,
mas a Junta de Freguesia continuava a prestar todo o tipo de serviços, desde os
atestados para cães e gatos até aos atestados de residência. ————————————
—— Como se lembrariam, foi criado o balcão eletrónico em que esses documentos
podiam ser pedidos online e depois as pessoas iam levantá-los a um dos postos de
atendimento que estavam abertos. ——————————————————————
—— Quanto aos dados de afluência, depois faria chegar a informação que tivesse sobre
ISSO.———————————————————————————————————
-— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) perguntou, além da Rio de Janeiro, qual
era o outro posto aberto. ——————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta esclareceu que era o posto de atendimento do
pavilhão municipal na Quinta dos Barros.———————————————————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) recordou ter dito que a abertura do polo de
atendimento da modernização administrativa estava a ser feito sem contrapartidas
financeiras, sendo depois corrigido pelo Membro do CDS a dizer que não, que isso
constava do orçamento. ——————————————————————————
—— A sua dúvida era, constando do orçamento, se esses valores correspondiam na
totalidade aos gastos que a Junta ia fazer com a criação desse posto. ————————
—— O Senhor Presidente da Junta explicou que nos gastos imediatos seria, onde só
teriam a questão da sinalética para indicar os postos. Depois dependeria muito da
afluência que tivessem esses serviços e isso seria analisado. ————————————
—— A análise que se podia fazer era que a contrapartida da receita cobria os gastos que
a Junta pudesse eventualmente ter, independentemente da adesão. Em última instância
teriam de tal maneira enchentes que haveria necessidade de contratar alguém. Duvidava
que fosse acontecer porque não era prática em mais nenhuma Junta, mas se assim fosse
parecia que as receitas poderiam em última análise cobrir essa necessidade. —————
—— Estavam muito tranquilos com essa decisão do ponto de vista financeiro. ————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 353/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 16 votos a favor (PS, PSD, CDS-PP e BE) e 2 votos contra (CDU). --
-— Ponto 10 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 365/2020, relativa
à celebração de protocolo entre a Fresuesia de Alvalade e o Grupo DesDortívo e
Cultural Fonsecas e Calçada; ———————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta explicou que o contrato que estava em vigor
terminou e o que se apresentava era um novo contrato. ——————————————
—— O Fonsecas e Calçada prestava um serviço muito importante à população naquele
território da Freguesia e tratava-se da cedência de um pavilhão nos termos que estavam
protocolados para a cedência do pavilhão e da sede, a tal sede que iria sofrer obras. Era

28

•' I

! ;

^

li.



um clube já com 25 anos de existência e que tinha sido muito importante na formação
dos miúdos mais novos, tanto do ponto de vista da ocupação desportiva como dos
tempos livres.——————————————————————————————
—— Dado o histórico existente de boas relações da Junta de Freguesia com o clube e o
cumprimento do clube naquilo que eram as suas obrigações sentiam-se muito
confortáveis em apresentar esse protocolo. Era mutatis mutandis o protocolo que já
existia entre a Junta de Freguesia e o clube. ——————————————————
-— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que gostava finalmente de se
congratular por uma associação da Freguesia poder ter um protocolo com a Freguesia.
Como sempre criticara protocolos com associações não só da Freguesia, estava
obviamente muito feliz e daria o seu voto favorável a esse protocolo finalmente
celebrado com uma associação já com 25 anos e com um historial muito relevante, uma
intervenção social muito importante na zona. Por isso merecia o voto favorável. ———
—— Membro Helder dos Santos (CDS-PP) disse que gostava de abordar a questão
dos protocolos e aproveitava para fazer uma referência ao protocolo que iriam discutir
no ponto seguinte.————————————————————————————
-— O que o levava ao debate era a diferença de tratamento entre duas associações
desportivas, nesse caso o Grupo Desportivo Fonsecas e Calçada e o Clube de Futebol
101 Alvalade que iria ser discutido no ponto seguinte.——————————————
-— Antes dos pontos em concretos que os separavam e tentar entender o raciocínio, a
estratégia da Junta de Freguesia para fazer essa distinção entre essas associações, queria
só um reparo que não fez em resposta à informação do Senhor Presidente do Executivo
quando disse que o que separava o PS do CDS era esse tipo de preocupações com as
zonas mais carenciadas.——————————————————————————
—— Lamentava desapontar, mas não era com certeza o caráter humanista do PS e do
CDS que os separava. Ambos eram partidos humanistas, ambos tinham muita
preocupação com as pessoas mais carenciadas e inclusive o CDS tinha na sua matriz a
democracia cristã, que pesava ainda mais desse ponto de vista. ———————————
-— Para não fazer um debate ideológico queria mesmo em concreto era debruçar sobre
essas diferenças, o tratamento entre os dois protocolos. Logo à partida o objeto do
protocolo do Fonsecas e Calçada era a cedência das instalações ao invés do 101
Alvalade, que era a cedência de utilização das instalações. Havia aí uma diferença no
objeto do protocolo que para si era bastante substancial. —————————————
—— Havia depois questões de pormenor, o facto de no protocolo do Fonsecas e Calçada
a Junta de Freguesia, se quisesse utilizar o equipamento, tinha que fazer um pedido com
o mínimo de antecedência de quinze dias mas com a 101 Alvalade já podia fazer com
antecedência de sete dias. Ainda o facto da duração do protocolo do Fonsecas e Calçada
ser de três anos e meio e o outro ser apenas de um ano e meio.———————————
-— Já nem falava no facto de haver uma exploração comercial do espaço, exploração
com equipamentos de venda, e haver uma isenção de taxas de publicidade comercial
que também levaria receitas ao clube e que também não aparecia no outro protocolo. —
-— Não tinha dúvidas que as situações seriam distintas, mas parecia haver questões
bastante relevantes para que passassem por cima disso. Um dos motivos para isso
acontecer, já lhe passara pela cabeça, poderia ser o facto do protocolo ter sido redigido
por juristas diferentes e com opiniões diferentes sobre esse assunto, mas eram ambos
assinados pela Junta e portanto a responsabilidade era igual. ———————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia disse que tinha sido já lançado o comentário
ao ponto seguinte. Se alguém quisesse usar da palavra já em relação ao ponto 11
adiantavam serviço.————————————————————————————
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—- Ponto 11 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.^J66/2020, relativa
à celebração de protocolo entre a Freguesia de Alvalade, o Agrupamento de
Escolas de Alvalade e o Clube de Futebol 101 Alvalade.————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que então aproveitava para apresentar a
proposta do ponto 11, até tendo em base a diferença entre as propostas. Não sabia se
foram feitas por juristas diferentes ou não mas foram aprovadas pêlos mesmos
Membros do Executivo e, portanto, em última análise a questão residiria aí. —————
—— As propostas eram diferentes porque os clubes eram diferentes de muitas maneiras.
O Fonsecas e Calçada era um clube com 25 anos, o Clube de Futebol 101 era um clube
formalmente estabelecido com um ano. A relação que o Fonsecas e Calçada tinha do
ponto de vista da atividade desportiva obrigava à programação de um calendário com
muita antecedência e tinha uma utilização fechada no pavilhão de Alvalade para os
treinos oficiais e para os jogos oficiais. Daí que a Junta, quando quisesse utilizar o
espaço no horário exclusivo do clube, tivesse que pedir com uma antecedência que não
prejudicasse os jogos oficiais e os treinos oficiais do clube. ————————————
—— Sobre a questão comercial, a cedência que era feita ao Clube de Futebol 101 era o
campo de jogos da Teixeira de Pascoais, numa escola. Portanto, qualquer associação
comercial estava por parte da Junta completamente excluída, o campo era contíguo à
escola e servia a escola e para a Junta não fazia sentido nenhum que houvesse vending
machines ou qualquer tipo de utilização comercial nas escolas. ——————————
—— A confiança que existia no Clube Desportivo Fonsecas e Calçada fazia com que
sentissem muito confortáveis e a Assembleia de Freguesia, conhecendo o clube,
também podia sentir ao aprovar um protocolo de três anos e meio. Era a duração que
permitia ao clube projetar a sua atividade durante os próximos anos. ————————
—— A formação recente do Clube de Futebol 101 fazia com que houvesse um protocolo
durante um ano e meio, para que o Executivo no presente e no próximo mandato tivesse
a liberdade de perceber se justificava fazer esse protocolo. Não havia um histórico que
desse essa certeza para que o protocolo pudesse ser feito durante mais tempo. Sabia-se
que tinha espaço para crescer e poder evoluir, conforme a evolução continuaria ou não a
merecer um protocolo da Junta de Freguesia a ser sancionado pela Assembleia de
Freguesia. ———————————————————————————————
—— Era precisamente a natureza distinta dos clubes que fazia merecer uma apreciação
distinta dos protocolos. ——————————————————————————
-— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que em relação ao Clube de Futebol
101, sendo também uma associação de Alvalade, não votaria contra mas ia um pouco no
seguimento daquilo que o Senhor Presidente da Junta disse. Era uma associação mais
recente, bastante recente, e por isso talvez se inclinasse para a abstenção não fosse o
protocolo ser fundamentalmente com o agrupamento de escolas de Alvalade, o que
deixava o PSD à vontade para votar favoravelmente a proposta. ——————————
-— Voltando ainda ao protocolo do Fonsecas e Calçada só por causa de um comentário
que ali foi feito. Referiram alguma insatisfação talvez por haver um prazo de três anos e
meio no protocolo do Fonsecas e Calçada mas na sua opinião daria um prazo de vinte
anos, eventualmente com direito de denúncia com seis meses ou um ano de
antecedência, mas daria um prazo bastante superior. ———————————————
—— Estavam a falar de um agremiação que já tinha uma história respeitável na
Freguesia, uma instituição que devia perdurar e que não seria apenas três anos. Portanto,
se a Junta apresentasse um protocolo com vinte anos de duração teria o seu apoio e isso
seria completamente diferente do protocolo celebrado com o Futebol Clube 101.———
-— Membro Mário Costa (PS) disse que era sempre muito sensível nesse ponto.
Quem o conhecia sabia que foi lima das crianças que desenvolveu a sua atividade no
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Grupo Desportivo e Cultural Fonsecas e Calçada. Durante os anos em que o clube
esteve esquecido andaram a acartar baldes de cimento para fazer a sede. Era nonnal que
falasse e o Ricardo Varela sabia bem disso, também lá andou. ———————————
-— Um clube que para além de ter a história que o Membro José Moreira da Silva dizia
e muito bem, 25 anos de história, alguns campeonatos regionais, tinha nesse ano
disputado a subida à primeira divisão nacional de futsal e isso não era para toda a gente,
saía do pêlo das pessoas que lá andavam e sempre saiu. ——————————————
—— Desde uns anos a essa parte tentou-se um apoio mais efetivo com a construção do
pavilhão e, para além de tudo o que era desportivo, era um ponto fulcral para desviar ali
muitas crianças de outras situações que sabiam existir nos bairros sociais. Tinha passado
por lá, o Ricardo Varela também, outros lá tinham até mais valor e nunca saíram dali. —
—— Era um apoio que deviam dar sempre a esses clubes e nunca era demais. —————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que ao fazer a apresentação conjunta acabara
por fazer uma má apresentação do ponto 11, mas agradecia a intervenção do Membro
José Moreira da Silva porque deu nota daquilo que era importante. —————————
—— Era um protocolo tripartido entre o agrupamento de escolas de Alvalade, a Junta de
Freguesia e o Clube de Futebol 101. Apesar do clube ter uma existência formal recente
era constituído por pessoas que informalmente levavam cerca de dez anos a trabalhar as
questões desportivas com o agmpamento de escolas de Alvalade. Isso também dava
algum conforto para o protocolo, apesar de estarem apenas formalmente constituídos
com pouco tempo.—————————————————————————————
—— Quanto ao protocolo do Fonsecas e Calçada, também se sentiria muito confortável
com um prazo maior mas podiam aprovar assim e dentro de três anos e meio, se tudo
corresse como previsto, fariam esse voto de confiança no clube, que bem o merecia. -—
—— Membro José Moreira da Silva (P8D) disse que era só para descansar o Senhor
Presidente da Junta, que no próximo mandato o PSD faria isso com certeza. —————
-— Membro Helder dos Santos (CDS-PP) esclareceu que o CDS não era contra o
prazo de três anos e meio. A única coisa que referenciava era a diferença de tratamento
relativamente aos três anos e meio do Fonsecas e Calçada versus o ano e meio do outro.
Era apenas isso.—————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 365/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade.————————————————————————————
—— Submeteu à votação a Proposta n.° 366/2020, tendo a Assembleia deliberado
aprovar, por unanimidade. —————————————————————————
—— Submeteu à votação a Ata em minuta relativa às deliberações tomadas na presente
reunião, tendo a Assembleia deliberado aprovar por unanimidade. ————————
—— Concluída a ordem de trabalhos, deu por encerrada a reunião, eram vinte e quatro
horas.——————————————————————————————————
-— Da sessão foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada
pêlos membros da Mesa presentes. ——————————————————————
1°.SECRETÁRIO 2°.SECRETÁRIO
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